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Tento posudek byl zpracován na základě pověření Krajského úřadu Pardubického kraje.
Předmětem posudku byla dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen dokumentace)
„CEREKVICE NAD LOUČNOU – DOSTAVBA STŘEDISKA“
kterou zpracoval, dle §8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ing. Petr
Pantoflíček, držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudků dle § 19 zákona č. 100/2001
Sb., MŽP ČR č.j. 1547/197/OPVŽP/95
Dle údajů zpracovatele dokumentace posuzovaná stavba byla nejprve projednávaná formou
oznámení podle přílohy č. 3 zákona a Krajským úřadem Pardubického kraje bylo 10.6. 2020
zahájeno zjišťovací řízení podle § 7 zákona (č.j. Kr.Ú 43533/2020/OŽP/ST).
Následně Krajský úřad Pardubického kraje vydal v souladu s § 7 odst. 5 zákona závěr zjišťovacího
řízení k záměru (pod č.j. KrÚ 50437/2020/OŽP/ST dne 24.7.2020, kde dospěl k závěru, že záměr
má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona.
V říjnu 2020 zpracoval ing. Petr Pantoflíček na základě §8 zákona č. 100/2001 Sb. V rozsahu
přílohy č. 4 dokumentaci záměru, která byla Krajským úřadem Pardubického kraje rozeslána a
zveřejněna dne 2.11.2020 (pod č.j. KrÚ 80061/2020/OŽPZ/ST)
Následně byly dne 9.12.2020 předány vybranému zpracovateli posudku podklady pro jeho
zpracování (dokumentace, vyjádření dotčených orgánů a veřejnosti, další doklady)
Zpracovaný posudek byl KÚ Pardubického kraje předán

30.1.2021

Veřejné projednání proběhlo

………………...
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(ZÁKLADNÍ ÚDAJE)
I. 1. Název záměru
CEREKVICE NAD LOUČNOU – DOSTAVBA STŘEDISKA

I. 2. Kapacita (rozsah záměru)
Stávající stav
Stávající stav - celá farma
Číslo
stáje

Parc. č.

Stáj

Ustájení

Kategorie

Kategorie

Kapacita

Prům.
hmotnost

celk.
hmotnost

Počet DJ

1

st.260/2

Stáj pro dojnice

stelivové

Dojnice

D

256

650

166400

332.8

2

st. 259/1

Stáj pro dojnice

stelivové

Dojnice

D

212

650

137800

275.6

3

581/3

Plocha pro telata

stelivové

Telata

Tml

40

115

4600

9.2

4

367/1

Stáj pro dojnice

stelivové

Dojnice

D

236

650

153400

306.8

Jalovice

J

186

265

49290

98.58

Telata

Tml

108

115

12420

24.84

Telata

T

208

115

23920

47.84

547830

1095.66

5

413/1

Odchovna jalovic

stelivové

Celkem

1246

Navrhovaný stav
Navrhovaný stav - celá farma
Číslo
stáje

Parc. č.

Stáj

Ustájení

Kategorie

Kategorie

Kapacita

Prům.
hmotnost

celk.
hmotnost

Počet DJ

1

st.260/2

Stáj pro dojnice

stelivové

Dojnice

D

0

650

0

0

2

st. 259/1

Stáj pro dojnice

stelivové

Dojnice

D

0

650

0

0

3

581/3

Plocha pro telata

stelivové

Telata

Tml

0

115

0

0

4

367/1
SO-03

Reprodukční stáj

stelivové

Jalovice

J

120

470

56400

112.8

Dojnice

D

36

650

23400

46.8

Jalovice

J

186

265

49290

98.58

5

413/1

Odchovna jalovic

stelivové

Telata

Tml

108

115

12420

24.84

Telata

T

208

115

23920

47.84

6

SO-01

Stáj pro dojnice

bezstelivové

Dojnice

D

523

650

339950

679.9

7

SO-02

Stáj pro dojnice

bezstelivové

Dojnice

D

68

650

44200

88.4

549580

1099.2

Celkem

1249

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

Pardubický
Cerekvice nad Loučnou
Cerekvice nad Loučnou
pozemky parc. č. 581/3,č. 590/4, č. 581/7,
č. 581/2, č. 597, č. 594
pozemky st.p. č. 260/2, č. 259/1, č. 367/2,
č. 367/1, č. 186

I. 4. Obchodní firma oznamovatele
Zemědělské družstvo „Růžový palouček“

I. 5. IČ oznamovatele
IČ

00129771

I. 6. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Morašice 180
569 51 Morašice u Litomyšle

I. 7. Oprávněný zástupce oznamovatele
ing. Martin Střasák – člen představenstva
tel. 736 646 363
redit-zd.morasice@lit.cz

ČÁST II.
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(POSOUZENÍ DOKUMENTACE)
II. 1. Úplnost dokumentace
Z hlediska naplnění osnovy dle přílohy č. 4 zákona 100/2001 Sb. Je možno
posuzovanou dokumentaci označit za úplnou.
Z hlediska věcného naplnění obsahu jednotlivých kapitol byly ze strany
zpracovatele posudku vzneseny některé drobné připomínky, okomentované v
následujících kapitolách. Tyto výhrady však nejsou zásadního charakteru a nijak
nezpochybňují tvrzení uvedené v předchozím odstavci.

II. 2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod
hodnocení
V rámci posuzování dokumentace byla věnována pozornost především obsahové a
věcné správnosti uvedených údajů, případné drobné stylistické chyby a překlepy, pokud
nepřesahují únosnou míru a nesnižují vypovídací schopnost textu nejsou v dalším textu
posudku komentovány.
Celkové závěry zpracovatele posudku jsou psány tučnou kurzivou.

Část A Údaje o oznamovateli
Kapitola obsahuje údaje úplné a správné, ze strany zpracovatele posudku k nim nejsou
připomínky.

Část B Údaje o záměru
V kapitole B.I.3 Umístění záměru je chybně uveden katastrální území Dolní Cerekvice nad
Loučnou, správně je pouze Cerekvice nad Loučnou.
Kapitola uvádí základní údaje o vstupech a výstupech a základní popis kapacit současného
a navrhovaného provozu. V rámci modernizace provozu se počítá s odstraněním dvou starých
stájí a dojírny a s výstavbou nové produkční stáje, výstavbou moderní dojírny a výstavbou menší
stáje pro krávy po porodu. Vzhledem k navrhovanému bezstelivovému provozu bude v rámci
areálu dále vystavěny dvě nové jímky na vyprodukovanou kejdu.
Předkládaná modernizace farmy počítá prakticky se zachováním současně chovaných
dobytčích jednotek (DJ) na farmě, plánovaný nárůst je + 3,5 DJ na celkových 1099,2 DJ.
Hlavním cílem záměru je zlepšit welfare – podmínky pro chov jednotlivých kategorií skotu a
zlepšení podmínek pro obsluhu.
V předložené dokumentaci byla řešena jediná územní varianta, která vychází z opětovného
využití ploch ve stávajícím zemědělském areálu.
V kapitole popisu technického a technologického řešení záměru byl proveden přehledný
popis jednotlivých stavebních objektů, včetně podrobného popisu nových stájí.

Údaje o vstupech
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V další části dokumentace jsou uvedeny údaje o vstupech. Přesto že se všechny dotčené
pozemky nacházejí uvnitř stávajícího zemědělského areálu, u parcely p.č. 581/2 bude nutné
provést vynětí ze ZPF v celkové výměře 5916 m2. Celková roční spotřeba vody byla vyčíslena
na úrovni 30.236 m3/rok, zdrojem vody pro areál zůstanou i nadále 2 povolené vrty s
dostatečným povoleným odběrem pro navrhovaný provoz. V další části dokumentace bylo
provedeno vyčíslení spotřeby krmiva, steliva a odhad spotřeby elektrické energie.
Nároky na biologickou rozmanitost jsou vyhodnoceny jako nízké s odkazem na využití
stávajících ploch uvnitř současného zemědělského areálu (tedy s nízkou biodiverzitou).
Nároky na dopravu jsou provedeny vyčíslením celkových nároků stávajícího i
navrhovaného provozu. Vlivem přechodu na převážně bezstelivový provoz produkční stáje
dochází v součtu k průměrnému ročnímu snížení dopravy ze současných 4.702 jízd/rok na
navrhovaných 3.449 jízd/rok, což představuje průměrné snížení o cca 3,4 jízdy/den. Velmi
správně je upozorněno na nepravidelný sezónní provoz, který bude zesílen zejména při odvozu a
aplikaci kejdy na zemědělské pozemky ke hnojení.

Údaje o výstupech
Kapitola týkající se ochrany ovzduší je rozdělena na stacionární zdroje, liniové zdroje a
plošné zdroje znečištění ovzduší.
V této části je proveden výpočet emisí amoniaku dle příslušné metodiky, dále je zde
proveden výpočet produkce CO2, produkce tepla, vodních par a prachu. Uvedené liniové zdroje
jsou spojeny zejména s kvantifikovaným odhadem potřebné osobní a nákladní dopravy. Plošné
zdroje jsou pak vázány zejména na aplikaci veškerých vyprodukovaných statkových hnojiv na
zemědělské pozemky investora.
Navrhovaný provoz nepočítá s nárůstem počtu zaměstnanců, tedy ani s nárůstem množství
vyprodukovaných splaškových vod (předpoklad 260 m3/rok).. Množství roční produkce kejdy
byla stanovena na úrovni 15.366 t/rok. Navržené 2 skladovací nádrže na kejdu s projektovanou
kapacitou 2 x 4.400 = 8.800 m3 postačí na cca 6 měsíců provozu. Veškeré kontaminované
srážkové vody z provozu v předpokládaném množství 2.084,6 m3/rok budou skladovány ve
stávajících jímkách farmy ( celková kapacita stávajících jímek na farmě je 14.166 m3) a následně
vyváženy společně s kejdou jako tekutá statková hnojiva. Nekontaminované dešťové vody budou
jímány do nové skladovací jímky a následně dle potřeby využívány pro provoz farmy, přepad z
této jímky bude zaústěn do stávající faremní dešťové kanalizace.
Ve výčtu odpadů jsou jsou uvedeny druhy odpadů vznikající při výstavbě a druhy odpadů
vznikající v rámci provozu. Plánovaná produkce kejdy, hnoje a dalších statkových hnojiv není
do bilance odpadů zahrnuta, a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 156/98 Sb. O
hnojivech.
V části věnované hluku jsou hlukové vlivy rozděleny do fáze výstavby a fáze provozu. Fáze
výstavby bude časově limitovaná a bude prezentována převážně mobilní stavební technikou a
vozidly. Vlastní provoz farmy bude bez větších hlukových vlivů, ovlivněných z větší části pouze
použitou mobilní dopravní technikou. Ventilace stájí bude přirozená, instalované technologické
zařízení spojené s dojením a chlazením mléka bude umístěné uvnitř objektu dojírny a mléčnice.
Podrobné posouzení bylo provedeno v rámci hlukové studie.
Vlivy zápachu na okolí jsou posouzeny v přílohové části v uvedeném ochranném pásmu
chovu.
Celkově zpracovatel posudku považuje zpracování části B dokumentace jako dostatečné a
správné.

Část C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
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Zpracovatel posudku v zásadě považuje způsob zpracování této kapitoly za správný. Údaje
zde uvedené jsou dostatečné pro správné vyhodnocení záměru.
V kapitole C I. jsou popsány nejbližší okolní prvky ÚSES- tyto nebudou zamýšlenou
výstavbou a provozem areálu dotčeny. Posuzovaná lokality se nenachází na území žádné z
kategorií zvláště chráněných území přírody. V řešeném území ani v jeho blízkosti se nenachází z
hlediska NATURA 2000 žádná ptačí oblast, ani žádná evropsky významná lokalita. Posuzovaný
areál se nachází v ochranném pásmu II. Stupně vodního zdroje Cerekvice nad Loučnou Pekla
studna S1.
V kapitole C II je provedena stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v
dotčeném území. Jsou zde rekapitulovány údaje o kvalitě ovzduší a základní klimatické poměry.
V kapitole týkající se vody jsou popsány poměry z hlediska povrchových vod a
podzemních vod.
Kapitola popisující půdy hodnotí okolní typy půd, podrobnější popis byl proveden v
předcházející kapitole B II.
Kapitola týkající se fauny a flory popisuje předpokládaný výskyt jednotlivých druhů,
přítomnost vzácných či chráněných druhů živočichů či rostlin se nepředpokládá, výstavba je
realizována uvnitř stávajícího zemědělského areálu.
Z údajů uvedených v této části dokumentace vyplývá, že v území nebyly identifikovány
žádné závažné enviromentální charakteristiky, která by vylučovaly realizaci stavby.
Popisy jednotlivých složek životního prostředí, dotčených posuzovaným záměrem, jsou
provedeny stručně, nicméně dostatečně pro posouzení záměru uvnitř stávajícího zemědělského
areálu s intenzivním provozem.

Část D Hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru ne obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
V přílohové části dokumentace je uvedena samostatná příloha Hodnocení vlivů na veřejné
zdraví (příloha č. 10), kterou zpracovala Ing. Monika Zemancová, držitelka osvědčení odborné
způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví. Ze závěru tohoto hodnocení vyplynulo, že
posuzovaný záměr přináší z pohledu ochrany veřejného zdraví pouze pozitivní aspekty,
spočívající ve snížení dopravních intenzit, zápachu a hlukové zátěže pro přilehlé obytné území.
D.I.2 Vlivy na ovzduší a klimatické
Jako hlavní emitovaná škodlivina z provozu je uváděn amoniak. Pro dodržení předepsaného
emisního limitu 50 mg/m3 bude nutné zajistit u nových stájí navržený přirozený systém větrání,
který zajistí otevřené boční stěny stájí s plachtami a hřebenová větrací štěrbina. Vyhodnocení
vlivu provozu farmy bylo vyhodnoceno rozptylovou studií emisí amoniaku a pachových látek
(příloha č. 8), kterou zpracoval zpracovatel dokumentace ing. Petr Pantoflíček. V přílohové části
dokumentace je dále uveden výpočet ochranného pásma chovu. Výsledky výpočtů
nepředpokládají obtěžování obyvatelstva zápachem.
Po realizaci záměru dojde ke snížení frekvence dopravy, tedy i ke snížení emisí z této
nákladní dopravy.
D. I.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. Další fyzikální a biologické charakteristiky
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Pro hodnocení vlivů hluku byl proveden výpočet hlukové studie (Příloha č. 9). Výsledky
výpočtů jsou presentovány v této příloze, dále jsou tyto výpočty zohledněny i pro vyhodnocení
vlivů na veřejné zdraví.
Hlukové vlivy z dopravy vzhledem k předpokládanému snížení četnosti nákladní dopravy
budou nižší, než je tomu u současného provozu.
Dokumentace nepředpokládá ani žádné významné biologické vlivy a vlivy hluku, záření,
negativní světelné vlivy ani jiné významné ekologické negativní vlivy.
D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Navrhovaný provoz představuje pouze minimální nárůst počtu chovaných zvířat, tedy
současná spotřeba vody pro provoz se prakticky nebude měnit, zůstanou využity i stávající zdroje
vody s dostatečnou vydatností. Podzemní voda by neměla být zástavbou zastižena, hydrologické
změny v okolí se tedy nepředpokládají. Za dodržení předepsaných podmínek by nemělo dojít k
ovlivnění jímacího území vodního zdroje Pekla.
Zachycené srážkové vody z nových objektů budou svedeny do nově navrhované záchytné
jímky, zachycené vody budou dle potřeby využívané pro provoz areálu, případné přebytkové
vody budou zasakovány na pozemcích investora.
Veškerá produkce statkových hnojiv bude aplikována na zemědělské pozemky investora
(ten hospodaří na dostatečné výměře 2.580 ha zemědělské půdy), je tedy předpoklad o správné
aplikaci těchto produktů včetně dodržení podmínek NV č. 262/2012 ( Nitrátová směrnice).
D I.5 Vlivy na půdu
Záměr sice vyžaduje zábor půdy ze ZPF, tyto pozemky se však nacházejí uvnitř
současného zemědělského areálu.
D.I.6 Vlivy na přírodní zdroje
Vlivy na přírodní zdroje se nepředpokládají.
D.I.7 Vlivy na biologickou rozmanitost (faunu, floru a ekosystémy)
Předkládaný záměr bude realizován uvnitř stávajícího zemědělského areálu, na plochách
částečně uvolněných po bývalých objektech stájí, dále pak na plochách intenzivně používaných
provozem areálu. Nová výstavba vyžaduje pokácení několika stromů (břízy a smrk pichlavý),
povolení ke kácení bude vázáno na souhlas orgánu ochrany přírody. Posuzovaný záměr
neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin či
zvířat.
Vzhledem ke zjištění výskytu zvláště chráněného druhu fauny, kterým je vlaštovka obecná,
bude nutné nasměrovat termín bouracích prací bouraných objektů do období po vyhnízdění ptáků
(říjen - březen)

D.I.8 Vlivy na krajinu
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Plánované aktivity uvnitř stávajícího zemědělského areálu se nedotknou žádného
stávajícího či výhledového skladebného prvku ÚSES ani žádného dalšího prvku ekologické
stability krajiny zájmového území. Také žádný z významných krajinných prvků není realizací
záměru dotčen.
V zájmovém území se nenachází žádná lokalita zařazená do soustavy evropsky
významných stanovišť.
D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Plánovaná výstavba nezasahuje na budovy s architektonickým dědictvím. Památkové
objekty či plochy známých archeologických památek. Předpokládaným snížením nákladní
dopravy se sníží i vlivy z této dopravy na okolní komunikace a jejich přilehlé objekty.

K části D nemá zpracovatel posudku významnějších připomínek, jednotlivé kapitoly jsou
zpracovány přehledně a s dostatečnou vypovídací schopností.

D.II Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při
možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných
významných vlivů z nich plynoucích
V dokumentaci byla uvažována rizika požáru některého z objektů, havárie dopravních
nákladních automobilů, případně havárie některé z jímek na statková hnojiva. Dalším možným
rizikem je možnost nákazy chovu některou nakažlivou nemocí. Mezi provozní rizika zpracovatel
zařadil dlouhodobější výpadek elektrické energie (vhodnost použití náhradního zdroje) a
výpadek dodávky vody (náhradní zásobení areálu).
K této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné připomínky.
D.III Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Vlivy emisí amoniak z provozu jsou hodnoceny jako nejvýznamnější vliv. Nejnižší čichový
práh amoniaku by měl být v obytné zóně překračován pouze několik desítek hodin v roce.
Zápachové látky by se za běžných rozptylových podmínek neměly nadměrně šířit do obytné
zástavby a neměly by narušovat pohodu u obyvatelstva. Pachové aspekty z aplikace statkových
hnojiv na zemědělské pozemky budou časově omezené dobou aplikace, jejich ovlivnění lze
eliminovat vhodným výběrem aplikačních ploch, termínem aplikace s přihlédnutím na konkrétní
povětrnostní podmínky.
Hlukové vlivy z provozu areálu se nepředpokládají. Hlukové vlivy z nákladní dopravy by
se měly oproti současnému stavu snížit.
Realizace záměru by neměla negativně ovlivnit krajinný ráz území.
Realizací záměru sice dojde k potřebě záboru ze ZPF, zasažené pozemky se však nacházejí
uvnitř stávajícího zemědělského areálu a pro rostlinnou výrobu stejně nebyly používány.
K této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné připomínky.
D.IV Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci,
vyloučení, snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné
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zdraví a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k
monitorování možných negativních vlivů na životní prostředí a opatření týkajících se
připravenosti na mimořádné situace, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní
prostředí.
V posuzované dokumentaci byly uvedeny podmínky a opatření k prevenci, vyloučení,
snížení nebo kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí pro etapy přípravy záměru,
realizaci záměru, provozu záměru a ukončení záměru. Tyto podmínky po úvaze zpracovatel
posudku využije při návrhu stanoviska .
K této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné zásadní připomínky.
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů
pro zjištění a hodnocení významných vlivů na životní prostředí
Při zpracování jediné varianty projektového řešení, vyplývající z územní determinovanosti
a ekologické přijatelnosti navrhovaného provozu nebylo potřebné využívat žádných složitějších
matematických metod prognózování.
Z hlediska zpracovatele posudku je podstatné, že dokumentace je zpracována v rozsahu
přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. (ve znění 326/2017 Sb.) a její přílohu tvoří doprovodné
studie zpracované odpovídajícím způsobem (tyto postupy a metodiky jsou v jednotlivých
přílohách popsány dostatečně).
K této kapitole nemá zpracovatel posudku závažné připomínky. Z hlediska formálního by bylo
v této kapitole uvést celkový přehled využitých metodik.
D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve
znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace, a hlavních nejistot z nich
plynoucích
K obsahu této kapitoly nejsou připomínky

Část E

Porovnání variant

Dokumentace celkově hodnotí jednu aktivní variantu, která je porovnávána se současným
provozem. Vliv na jednotlivé složky životního prostředí byl vyhodnocen a porovnán v
příslušných kapitolách dokumentace. Celkově je aktivní varianta hodnocena jako ekologicky
únosná.
K obsahu kapitoly ani celkovým závěrům nemá zpracovatel dokumentace podstatnějších
připomínek.

Část F

Závěr
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Dokumentace vyhodnocuje záměr jako akceptovatelný. Zpracovatel dokumentace uvádí, že
na základě výsledků předložené rozptylové a dalších výpočtů je patrné, že posuzovaný záměr
přinese pro okolí pozitivní aspekty spočívající ve snížení četnosti dopravy, snížení emisí zápachu
a snížení hlukové zátěže pro přilehlé obytné území.
S vyhodnocením závažnosti jednotlivých vlivů zpracovatel posudku v zásadě souhlasí.
Celkovou akceptovatelnost záměru a navržená opatření budou podrobně uvedeny v příslušné
kapitole posudku.

II.3 Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Dokumentace vyhodnocuje pouze 1 aktivní variantu. Toto je způsobeno snahou o využití
vnitřních prostor stávajícího areálu, možností využití uvolněných ploch po odstraňovaných
zastaralých objektech a snaze o zachování současného počtu chovaných zvířat na farmě.
Zásadním aspektem zvolené varianty bylo zlepšení současných podmínek v chovu.
Pro aktivní variantu platí, že realizace stavby vnáší do území snížení potřebné četnosti
dopravy, snížení emisí a snížení hlukových vlivů.
K tomuto závěru nemá zpracovatel posudku připomínky a s uvedeným pořadím variant
souhlasí.

II.4 Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující
státní hranice
V dokumentaci je uvedeno, že předkládaný záměr nemůže ovlivnit životní prostředí ani
obyvatelstvo mimo území ČR.
Zpracovatel posudku s tímto konstatováním souhlasí.

ČÁST III.
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(POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S
OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD
JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ)
Návrh technického řešení záměru odpovídá technickým řešením, použitých v jiných
obdobných záměrech. Dle popisu návrhu jednotlivých objektů lze konstatovat, že navržené
technické řešení odpovídá současným moderní trendům ve výstavbě objektů pro chov skotu.
Vzdušné stáje s velkým objemem vzduchu a přirozenou ventilací jsou v současné době
považovány za nejmodernější provozy.
Návrh provozu některých stájí s kejdovým systémem s sebou přináší podstatné snížení
potřeby nákladní dopravy a to jak v rámci střediska, tak i vzhledem k dopravě mimo středisko.
Předložené řešení kromě provozních hledisek sleduje i hlediska enviromentální.
Předpokládané navržení a uspořádání nového provozu s sebou přináší snížení potřeby nákladní
dopravy, s tím spojené snížení hlukových vlivů z provozu, jakož i snížení emisí z navrhovaného
provozu.
S navrženým technickým řešením zpracovatel posudku souhlasí a pokládá jej za vhodný,
odpovídající moderním trendům.

ČÁST IV.
Strana 14 (celkem 65)

CEREKVICE NAD LOUČNOU – DOSTAVBA STŘEDISKA
Posudek na dokumentaci

(POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
V této části zpracovatel posudku bude rekapitulovat všechna navržená opatření a stručně je
okomentuje především s ohledem na jejich následné převzetí do podmínek pro realizaci záměru.
Do podmínek návrhu stanoviska budou převzaty především podmínky, které nejsou běžnou
povinností vyplývající z příslušných zákonů, návazných předpisů a technických norem, neboť
povinnost jejich splnění není třeba (a ani to není možné) v rámci procesu EIA upravovat. Obdobně
nejsou do návrhu stanoviska (tedy jako povinná) přebírána některá doporučení zpracovatele
dokumentace.
V dokumentaci jsou uvedena následující opatření:
- aktualizovat havarijní plán areálu podle požadavků vyhlášky č. 450/2005 sb. V platném znění, s jehož
obsahem budou seznámeni všichni pracovníci farmy, teto plán předložit ke schválení
vodohospodářskému orgánu, jeho součástí bud i návrh provozu kontrolního systému případných
úniků závadných látek do horninového prostředí a bude v něm stanoven i způsob informování
vodohospodářského orgánu a správce ochranného pásma o získávaných výsledcích
Komentář zpracovatele posudku:
Výše uvedenou podmínku do návrhu stanoviska nepřebírám, jedná se o podmínku vyplývající z
platné legislativy
- provést vyjmutí pozemku parc. č. 581/2
Komentář zpracovatele posudku:
Výše uvedenou podmínku do návrhu stanoviska nepřebírám, jedná se o podmínku vyplývající z
platné legislativy
- v rámci územního řízení bude doloženo souhlasné stanovisko k zásahu do významného krajinného
prvku od příslušného orgánu ochrany přírody
Komentář zpracovatele posudku:
Výše uvedenou podmínku do návrhu stanoviska nepřebírám, jedná se o podmínku vyplývající z
platné legislativy
- k územnímu řízení předložit souhlas orgánů státní správy lesů se stavbou v ochranném pásmu lesního
pozemku
Komentář zpracovatele posudku:
Výše uvedenou podmínku do návrhu stanoviska nepřebírám, jedná se o podmínku vyplývající z
platné legislativy

- v následujících stupních projektové dokumentace konkretizovat množství a způsob odstranění odpadů,
které vzniknou v rámci výstavby
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Komentář zpracovatele posudku:
Výše uvedenou podmínku do návrhu stanoviska nepřebírám, jedná se o podmínku vyplývající z
platné legislativy o obsahu projektové dokumentace
- dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství, o
vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena
odpovídající evidence
Komentář zpracovatele posudku:
Výše uvedenou podmínku do návrhu stanoviska nepřebírám, jedná se o podmínku vyplývající z
platné legislativy
- Společnost Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o. (provozovatel JÚ Pekla a příslušného
ochranného pásma) a obec Cerekvice nad Loučnou (provozovatel „Záhoranu“) budou minimálně
se 7mi denním předstihem informovány písemnou formou o zahájení zemních prací na stavbě. Po
dobu prací bude odpovědnému zástupci těchto společností umožněn přístup na stavbu za účelem
kontroly prováděných prací
Komentář zpracovatele posudku:
Tato podmínka bude do návrh stanoviska převzata v plném znění
- veškerý vytěžený materiál, který nebude využit jako surovina, bude ihned odvezen na místo
bezpečného zneškodnění, tj. Buď na skládku příslušné skupiny odpadů, nebo na zařízení pro
využití odpadů. Pro surovinové využití vytěženého materiálu (především na zásypy) bude zřízena
dočasná deponie. Staveniště bude pro tento účel vybaveno potřebnými sanačními prostředky
Komentář zpracovatele posudku:
Výše uvedenou podmínku do návrhu stanoviska nepřebírám, jedná se o podmínku vyplývající z
platné legislativy odpadového hospodářství
- pokud v průběhu zemních prací dojde k významnějšímu úniku pohonných hmot nebo mazacích látek,
budou stavební práce přerušeny, místo úniku ošetřeno příslušným sorbentem, kontaminovaná
zemina bude odtěžena a odvezena na místo jejího zneškodnění a teprve poté bude pokračováno ve
výstavbě. Staveniště bude pro tento účel vybaveno potřebnými sanačními prostředky.
Komentář zpracovatele posudku:
Výše uvedenou podmínku do návrhu stanoviska nepřebírám, jedná se o podmínku vyplývající z
platné legislativy
- použité strojní a přepravní mechanizmy budou udržovány v potřebném technickém stavu a budou
zabezpečeny proti úkapům provozních kapalin a mazacích médií do půdního pokryvu. Plnění
provozních hmot v prostoru ochranného pásma II. Stupně do používaných mechanizmů je možno
realizovat jen na zabezpečených plochách
Komentář zpracovatele posudku:
Výše uvedenou podmínku do návrhu stanoviska nepřebírám, jedná se o podmínku vyplývající z
platné legislativy
- při provádění zemních prací bude realizován hydrogeologický doplňkový průzkum, který bude
proveden ve smyslu § 3 vyhlášky č. 369/2004 Sb.
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Komentář zpracovatele posudku:
Výše uvedenou podmínku do návrhu stanoviska nepřebírám, jedná se o podmínku vyplývající z
platné legislativy
- projektová dokumentace stavby bude zahrnovat přímý kontrolní systém případných úniků závadných
látek ze stavby skladovacích nádrží na kejdu (SO-5, SO-6) v průběhu jejich provozu do
horninového prostředí a podzemních vod. Pravidelná kontrola úniku závadných látek
prostřednictvím kontrolního systému v intervalu 1 x měsíčně bude zakotvena v provozním řádu a
výsledky kontroly budou zaznamenány a okamžitě předány společnostem VHOS Moravská
Třebová a.s. (provozovatel JÚ Morašice), vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o. (provozovatel
JÚ Pekla a příslušného ochranného pásma a obec Cerekvice nad Loučnou (provozovatel
„Záhoranu“)
Komentář zpracovatele posudku:
Tato podmínka bude do návrhu stanoviska zahrnuta.
- podlahy stájí, jímky na kejdu, včetně celého systému čerpání kejdy připravit a realizovat jako
vodotěsné, ke kolaudaci předložit vodonepropustné složení podlah stájí, nepropustnost jímek bude
prověřena zkouškou dle ČSN 73 65 05
Komentář zpracovatele posudku:
Výše uvedenou podmínku do návrhu stanoviska nepřebírám, jedná se o podmínku vyplývající z
platné legislativy
- před zahájením stavby seznámit obyvatele nejbližší obytné zástavby s délkou a charakterem
jednotlivých fází výstavby (např. Vyvěšením prezentačního banneru k vjezdu do areálu farmy či na
jiné dobře přístupné místo). Vhodné je ustanovení kontaktní osoby, na kterou se mohou občané
obracet se svými případnými stížnostmi, žádostmi a dotazy. Kontakty na tuto osobu je vhodné
vyvěsit k informačnímu banneru
Komentář zpracovatele posudku:
Tato podmínka bude do návrhu stanoviska zahrnuta.
- pro období výstavby zabezpečit, že venkovní stavební práce spojené se zvýšenou hlučností (např.
Terénní úpravy apod.) nebudou realizovány ve dnech pracovního klidu, ve státem uznávaných
svátcích a v nočních hodinách, dále hlučné práce neprovádět mezi 6. a 7. hodinou ranní a po 18
hodině, omezit provádění nejhlučnějších prací na kratší časový úsek v rámci celodenní pracovní
doby
Komentář zpracovatele posudku:
Tato podmínka bude do návrhu stanoviska zahrnuta: V průběhu výstavby budou použita opatření
pro omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činnosti v souladu s platnou
metodikou. Opatření budou navržena v rámci projektu organizace výstavby a budou pro
zhotovitele výstavby závazná.

- jednotlivé zdroje hluku rovnoměrně rozmístit po staveništi, vyhnout se koncentraci hlučných
mechanismů do jednoho místa
Komentář zpracovatele posudku:
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Tato podmínka bude do návrhu stanoviska zahrnuta v předcházejícím bodě.
- používat moderní stroje a zařízení s příznivými akustickými charakteristikami a udržovat je v dobrém
technickém stavu
Komentář zpracovatele posudku:
Výše uvedenou podmínku do návrhu stanoviska nepřebírám, jedná se o podmínku vyplývající z
platné legislativy
- v průběhu provádění demoličních a stavebních prací provádět důsledný oplach aut před výjezdem na
veřejné komunikace, pravidelně čistit povrch příjezdových a odjezdových tras v blízkosti
staveniště, v době déle trvajícího sucha zajistit pravidelné skrápění zpevněných a prašných ploch
Komentář zpracovatele posudku:
Výše uvedenou podmínku do návrhu stanoviska nepřebírám, jedná se o podmínku vyplývající z
platné legislativy. Některé body podmínky jsou zahrnuty v předcházejících bodech.
- v případě provádění demoličních prací za suchých a větrných klimatických podmínek opatřit
demolované objekty protiprašnou clonou či provádět skrápění místa demolice a vzniku suti
Komentář zpracovatele posudku:
Výše uvedenou podmínku do návrhu stanoviska nepřebírám, tato podmínky bude zahrnuta ve
výše předepsaném projektu organizace výstavby.
- minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti na
staveništi
Komentář zpracovatele posudku:
Výše uvedenou podmínku do návrhu stanoviska nepřebírám, tato podmínky bude zahrnuta ve
výše předepsaném projektu organizace výstavby.
- zabezpečovat náklady na automobilech proti úsypům při převozech sypkého materiálu
Komentář zpracovatele posudku:
Výše uvedenou podmínku do návrhu stanoviska nepřebírám, jedná se o podmínku vyplývající z
platné legislativy.
- provést novou výsadbu a doplnění stávající ochranné liniové zeleně zejména po jižní hranici areálu
Komentář zpracovatele posudku:
Tato podmínka bude do návrhu stanoviska zahrnuta.
- Důsledně rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu
prevence reduralizace území a šíření alergenních plevelů
Komentář zpracovatele posudku:
Tato podmínka bude do návrhu stanoviska zahrnuta.
- dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství, o
vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstraňování nebo využití bude vedena
odpovídající evidence
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Komentář zpracovatele posudku:
Výše uvedenou podmínku do návrhu stanoviska nepřebírám, jedná se o podmínku vyplývající z
platné legislativy.
- dodavatel stavby předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v
průběhu výstavby a doloží způsob jejich využití respektive odstranění
Komentář zpracovatele posudku:
Výše uvedenou podmínku do návrhu stanoviska nepřebírám, jedná se o podmínku vyplývající z
platné legislativy.
- zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, včasným vyvážením kejdy, čistotu
provozu, zabezpečením kadaverů a udržováním dopravních prostředků v dobrém technickém stavu
Komentář zpracovatele posudku:
Výše uvedenou podmínku do návrhu stanoviska nepřebírám, jedná se o podmínku vyplývající z
platné legislativy.
- při aplikaci statkových hnojiv zajistit územní ochranu v okolí vodních ploch, vodních toků – ve smyslu
platných metodik dodržet ochranné pásmo těchto povrchových vod
Komentář zpracovatele posudku:
Výše uvedenou podmínku do návrhu stanoviska nepřebírám, jedná se o podmínku vyplývající z
platné legislativy.
- zajistit důsledné oddělení toku dešťových vod mimo prostory možné kontaminace (stání techniky,
manipulační prostory s možnou kontaminací dešťových vod látkami závadnými vodám
Komentář zpracovatele posudku:
Výše uvedenou podmínku do návrhu stanoviska nepřebírám, jedná se o podmínku vyplývající z
platné legislativy.
- provozním řádem dle zákona č. 201/2012 o ochraně ovzduší (dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 415/2012
Sb.) zajistit plnění navržených snižujících technologií pro zdroj znečišťování ovzduší z hlediska
omezování emisí amoniaku v souladu s požadavky metodického pokynu MŽP
Komentář zpracovatele posudku:
Výše uvedenou podmínku do návrhu stanoviska nepřebírám, jedná se o podmínku vyplývající z
platné legislativy.
- realizovat systém automatického čerpání kejdy z přečerpávací jímky do skladovacích nádrží a to s
čerpáním kejdy pod hladinu, aby nebyla porušována krusta na povrchu jímky, obsah jímky bude
promícháván až před vyskladněním
Komentář zpracovatele posudku:
Tato podmínka bude do návrhu stanoviska zahrnuta.
- udržování celého areálu v čistotě, pořádku, nezastavěné plochy pravidelně ošetřovat a tím zamezit
šíření plevelů
Komentář zpracovatele posudku:
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Tato podmínka bude do návrhu stanoviska zahrnuta.
- udržovat komunikace v čistém stavu, zejména při manipulaci se statkovými hnojivy
Komentář zpracovatele posudku:
Výše uvedenou podmínku do návrhu stanoviska nepřebírám, jedná se o podmínku vyplývající z
platné legislativy.
- důsledně zajistit všechna protinákazová opatření, řešit dezinfekční a deratizační postupy podle
příslušných předpisů
Komentář zpracovatele posudku:
Výše uvedenou podmínku do návrhu stanoviska nepřebírám, jedná se o podmínku vyplývající z
platné legislativy.
- přísné dodržování veterinárních, hygienických a bezpečnostních předpisů a pokynů (návodů) pro
obsluhu technologických linek
Komentář zpracovatele posudku:
Výše uvedenou podmínku do návrhu stanoviska nepřebírám, jedná se o podmínku vyplývající z
platné legislativy.

ČÁST V.
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(VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K
DOKUMENTACI)
Zpracovatel posudku obdržel od příslušného úřadu (Krajský úřad Pardubického kraje)
celkem 7 vyjádření k dokumentaci.
V této části uvádím jejich přehled a vypořádání případných připomínek nebo námitek.
Plný text připomínek je uveden v příloze, v rámci následujícího textu je vždy uvedena plná
citace připomínky, v dalším odstavci je uveden stručný komentář zpracovatele posudku.
K vypořádání byly ze strany příslušného úřadu předány následující připomínky k dokumentaci:
1. Vyjádření obce Cerekvice nad Loučnou (OÚ Cerekvice/648/2020/Abraham) ze dne 311.11.2020
Vzhledem k odborným a veskrze pozitivním závěrům v jednotlivých oblastech pro uvažovaný
záměr nemá Obec Cerekvice nad Loučnou k dokumentaci zásadní připomínky, pouze v
oblasti ochrany vod vyžadujeme a podporujeme splnění doporučených opatření k
minimalizaci rizik.
Komentář zpracovatele posudku:
V dokumentaci uvedená opatření k minimalizaci rizik z hlediska ochrany povrchových a
podzemních vod vychází z platné legislativy, provozovatel farmy bude povinen tyto podmínky
plnit ze zákona.
Zpracovatel posudku nemá další připomínky.
2. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (ČIŽP/45/2020/8597)
ze dne 16.11.2020
- Oddělení ochrany přírody
- nemá k předloženému záměru připomínky
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
- Oddělení ochrany lesa
- v dokumentaci není opakovaně nikde uvedeno, jak je záměr vzdálen od pozemků určených
k plnění funkce lesa, které s investičním záměrem sousedí (viz zemědělský pozemek
p.č. 581/2 v k.ú. Cerekvice nad Loučnou. V dokumentaci také není v žádné kapitole
sděleno, že záměr zasahuje do ochranného pásma lesních pozemků. ČIŽP, oddělení
ochrany lesa, na základě zjištěných poznatků k předložené dokumentaci požaduje
doplnit text předložené dokumentace o relevantní podklady (např. Chybně uvedené
katastrální území Dolní Cerekvice nad Loučnou), dále ČIŽP, oddělení ochrany lesa
požaduje v dokumentaci doplnit informaci o zásahu do ochranného pásma lesa a dále
odstavec, že pozemky určené k plnění funkce lesa a lesní porosty na nich rostoucí
nebudou investičním záměrem a následným chovem hospodářských zvířat jakkoliv
ovlivněny nebo poškozeny.
S ohledem na investiční záměr v těsném sousedství lesních pozemků ČIZP, oddělení
ochrany lesa, požaduje doplnit v dokumentaci uvedený výčet navazujících rozhodnutí o
nutný písemný souhlas orgánu státní správy lesů se stavbou v ochranném pásmu lesa.
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Komentář zpracovatele posudku:
Na základě požadavku ČIZP o doplnění dokumentace požádal zpracovatel posudku
zpracovatele dokumentace o doplnění výše uvedených bodu. Tento doplněk byl zaslán zpracovateli
posudku, jeho znění je uvedeno v přílohové části tohoto posudku. Z předložené dokumentace i z
dodatku vyplývá, že navržená výstavba dvou skladovacích věží na kejdu je umístěna na severním
okraji areálu, tedy poblíž hranice pozemku p.č. 590/1, která je vedený jako PUPFL . Jímky budou
umístěny od hranice tohoto pozemku ve vzdálenosti cca 10 m. Investor bude povinen požádat ze
zákona o vyjímku možnosti umístění těchto nádrží v ochranném 50 ti metrovém pásmu. Vzhledem
k tomu, že se jedná o zákonný požadavek, není nutné tuto podmínku uvádět do návrhu stanoviska,
ale povinnost podání žádosti investora je stále povinná.
V dodatku k dokumentaci je dále uvedeno, že předmětné lesní pozemky nebudou
investičním záměrem a následným chovem jakkoliv ovlivněny nebo poškozeny, neboť nedochází k
zástavbě na tomto pozemku a chov skotu v areálu není rozšiřován, pouze modernizován. S tímto
tvrzením lze v zásadě souhlasit, počty zvířat na farmě se prakticky nemění, stávající hnojiště, které
se taktéž nachází v těsné blízkosti lesa bude využíváno podstatně méně (přechod provozu
některých stájí na bezstelivový provoz) a tedy i emise z tohoto hnojiště se pouze přesunou o
několik desítek metrů vedle do prostor nově navrhovaných skladovacích jednotek na kejdu.
Zpracovatel posudku považuje podané doplnění dokumentace za dostatečné.
3.

Krajská hygienická stanice Pardubického
(KHSPA25255/2020/HOK-Sy) ze dne 2.12.2020

kraje

se

sídlem

v

Pardubicích

Ve svém vyjádření uvádí, že po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky v
oblasti ochrany veřejného zdraví KHS s dokumentací souhlasí.
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
4. Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí (MěÚ Litomyšl 078790/2020) ze dne
18.11.2020
Ve svém souhrnném stanovisku odboru životního prostředí uvádí:
- z hlediska vodního hospodářství
- z hlediska lesního hospodářství a myslivosti
- z hlediska ochrany přírody a rybářství
- z hlediska ochrany ZPF
- z hlediska odpadového hospodářství
- z hlediska ochrany ovzduší

bez připomínek
bez připomínek
bez připomínek
bez připomínek
bez připomínek
bez připomínek

Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

5.Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ
81596/2020/OŽP/ST) ze dne 3.12.2020

–

oddělení

integrované

prevence

Ve svém vyjádření k dokumentaci záměru uvádí:
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- Orgán ochrany ovzduší:
Z hlediska zájmů příslušejících Krajskému úřadu Pardubického kraje, jako orgánu ochrany
ovzduší, podle zákona nejsou k předložené dokumentaci připomínky.
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
- Orgán ochrany přírody:
Z hlediska zájmů svěřených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny do působnosti
Krajského úřadu Pardubického kraje nejsou k předložené dokumentaci připomínky. Bourací práce
na stávajících objektech musí být prováděny až po vyhnízdění vlaštovek obecných, aby nedošlo k
rušení nebo dokonce usmrcení hnízdících ptáků. Dle uvedeného ustanovení zákona o ochraně
přírody je dále zakázáno poškozování a ničení stanovišť zvláště chráněných druhů. Z těchto
zákazů je možné ve vyjímečných případech možné povolit vyjímku. Příslušným orgánem ochrany
přírody k povolení vyjímky je OOP.
Komentář zpracovatele posudku:
Podmínka povolení bouracích prací stávajících objektů do doby po vyhnízdění ptactva bude
zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska. Součástí povolení bouracích prací pak bude i souhlasné
vyjádření OOP.
6. Vyjádření veřejnosti 1
Uvedeným záměrem dojde k přiblížení budov se skotem a nekrytých jímek na kejdu
k obydlené oblasti, včetně nově budované rezidenční zóny v dané oblasti. V současné době zůstává
značným problémem únik amoniaku z nekrytých jímek na kejdu, čímž dochází k zamoření
zápachem nejen dotčené oblasti, ale celé obce. V současnosti se zde nacházejí dvě otevřené jímky,
ale v připravované projektové dokumentaci jsou projektované další dvě. Uvědomuji si nutnost
modernizace a dostavby stávajících provozních objektů, nicméně z hlediska kvality bydlení
doporučuji posouzení z hlediska ochrany životního prostředí dle zákona. Nejsem odborníkem v
dané oblasti, ale je mi známo, že existují technologie zastřešených jímek na kejdu.
Komentář zpracovatele posudku:
Dle zpracované dokumentace vyplývá, že přechodem ze současného stlaného provozu na
bezstelivový (navrženo u dvou nových stájí) bylo nutné zbudovat další dvě kruhové skladovací
jímky na kejdu a tekuté odpady s celkovou skladovací kapacitou 2 x 4.400 m3, což postačí na cca
8,8 měsíce provozu. Systém provozu a skladování předepisuje v rámci snižujících technologií
produkce amoniaku ponechání skladovaného materiálu (kejdy) v klidu do vytvoření přírodní
krusty. Za velmi důležitou podmínku provozu, která bude i uvedena v návrhových podmínkách je
požadavek na povinnost přečerpávání kejdy do skladovacích jednotek s potrubím, zaústěným pod
hladinu skladovaného materiálu. Tímto opatřením nebude docházet k rozstřiku kejdy z výšky na
hladinu (největší produkce zápachových látek) a nebude tedy porušována ani vytvořená krusta na
hladině (další požadované opatření). Také povolené míchání kejdy pouze před vyskladňováním
bude jedním z hlavních požadavků na minimalizaci produkce zápachových látek.
Dosaženým snížením produkce hnoje z provozu se sníží i potřeba skladovací kapacity hnoje
na farmě, což s sebou přináší zmenšení plochy rozložení skladovaného hnoje a tím i snížení emisí
ze skladování hnoje.
Je nutné si uvědomit, že v rámci navrhovaného provozu dochází ke snížení potřebné
nákladní dopravy, tedy i ke snížení emisí z této dopravy.
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Technologie zastřešených jímek jsou známy, jejich využití však zejména zamezuje ředění
skladovaného materiálu srážkovými vodami. Vzhledem k tvorbě metanu v době skladování musí
být tato zakrytí stejně opatřena odfukovými otvory (jinak by se zde metan hromadil a vše by se
muselo posuzovat a řešit jako plynojem), navíc při letních teplotách dochází pod zakrytím k
vyšším teplotám, tedy i k vyššímu odpařování a produkci většího množství zápachových látek.
Z tohoto důvodu souhlasí zpracovatel dokumentace s navrženým řešením záměru a souhlasí
s navrženými opatřeními snižování emisí amoniaku a ostatních zápachových látek.
7. Vyjádření veřejnosti 2
Z uvedeného dokumentu z října 2020 vyplývá, že rozptylová studie vylučuje zhoršení šíření
pachu do okolí střediska, přestože se přibližuje k obci a zejména k bezprostřední staré zástavbě i k
nově se zahajující výstavbě rodinných domů dle územního plánu. Jako laikovi mi není jasné, jak se
sníží produkce NH3 při stejném počtu zvířat cca 30 až 35%. Vzhledem k postupně převládajícím
větrům od východu až jihovýchodu (všeobecně známý trend) nemůže podle mého úsudku a
přiblížení stáje k našim obydlím dojít ke zlepšení stavu. Rovněž musí logicky dojít ke zhoršení
zvukových podmínek a to i vzhledem k tomu, že stáje jsou převážnou dobu roku zcela otevřené.
Požaduji proto, aby byla provedena další kompenzační opatření, která budou co nejvíce eliminovat
zhoršení životních podmínek stávajících , ale i budoucích obyvatel historické části obce. Nevhodné
se mi jeví také výstavba otevřených věží na kejdu, které budou vystavěny také směrem k obci.
Navrhuji, aby byla zvolena varianta věží zastřešených vč. Stávajících. Chtěl bych také znát záměr
družstva do budoucnosti, aby nedocházelo k dalšímu přibližování živočišné výroby směrem k obci
a její bytové stávající i budoucí výstavě.
Komentář zpracovatele posudku:
V rámci předložené dokumentace a rozptylové studie byl proveden výpočet produkce
amoniaku pro stávající i navrhovaný provoz. Snížení produkce amoniaku vychází zejména ze
změny systému současného stelivového provozu s produkcí hnoje a nově navrhovaného kejdového
provozu u nových stájí.
Zatím co u stávajícího stlaného provozu je možné vyhrnovat hnojné chodby traktorem
pouze 2 x denně (v době dojení, kdy zvířata nejsou ve stáji), byla dle věstníku MŽP použita
snižující technologie pouze – 15% pravidelný odkliz chlévské mrvy minimálně 2 x denně. U
plánovaných nových stájí jsou navrženy shrnovací lopaty, které v pravidelných intervalech cca 1 x
za 4 hodiny shrnují výkaly ze stáje pryč. Poté mohl zpracovatel použít snižující technologii pro
navrženou drážkovanou podlahu s pravidelným odklizem kejdy na úrovni – 25%. Tímto
provozním opatřením dochází k častějšímu úklidu hnojných chodeb a tedy i ke snížení produkce
emisí amoniaku a zápachových látek ve stáji.
Také z hlediska zapravení nově vyprodukované kejdy pomocí plošného rozstřiku, zapravení
pluhem nebo diskem do 24 hod vykazuje snížení emisí amoniaku o – 60%. Oproti tomu současné
zapravování hnoje pluhem do 12 hodin vykazuje snížení emisí amoniaku pouze -50%. Je nutné
upozornit, že toto snížení emisí amoniaku se netýká přímo posuzovaného areálu, ale do celkových
výpočtů bylo zpracovatelem dokumentace správně zahrnuto.
Instalování shrnovacích lopat a použitím bezstelivového provozu u nových stájí dochází k
minimalizaci průjezdů stájemi traktorem (odpadá nastýlání slámou,, vyhrnování hnoje traktorem s
radlicí) a zůstávají pouze průjezdy traktoru s krmným vozem. Z tohoto důvodu je možné hovořit o
snížení hlukových vlivů z provozu u nově navrhovaných stájí.
Výstavba nových moderních otevřených stájí s bočními shrnovacími plachtami a větrací
hřebenovou štěrbinou zajišťují významné zvýšení výměny vzduchu ve stájích, tedy k podstatně
většímu průtoku vzduchu stájí za hodinu, tedy i k výrazně většímu naředění znečišťujících látek,
než tomu bylo u stávajících stájí s okny. Hřebenová štěrbina na vrcholu stáje pak funguje jako
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komín s dopravou vzdušniny do vyšších vrstev, čímž zabezpečuje lepší rozptýlení do okolního
ovzduší a snížení pachových vjemů pro okolí.
Ve výpočtu byla použita větrná růžice, zpracovaná ČHMÚ pro lokalitu Cerekvice nad
Loučnou, tedy podklady s četností převládajících větrů pro danou oblast jsou správné.
Jak už bylo v předcházejícím vyjádření uvedeno, zakrývání skladovacích nádrží řeší
převážně snížení množství zachycených srážkových vod. Plné zakrytí těchto jímek není možné
(jímku by bylo nutné vzhledem k vývinu metanu řešit jako plynojem), odvětrávací otvory stejně na
zakrytí jsou. V letních měsících pak dochází k vyššímu zahřívání meziprostoru jímky s následným
vyšším odpařovacím efektem znečišťujících a zápachových látek. Zastřešování stávajících jímek je
ve většině případů nerealizovatelná, neboť jejich statika není připravena na jejich dodatečné
zakrývání.

ČÁST VI.
(CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU)
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Posuzovaný záměr „CEREKVICE NAD LOUČNOU – DOSTAVBA STŘEDISKA“ řeší
celkovou rekonstrukci a modernizaci stávajícího provozu farmy pro chov skotu. Plánovaná
modernizace farmy počítá s demolicí stávajících starých stájí č. 1 a 2 a stávající dojírny a na
uvolněné ploše s výstavbou dvou moderních stájí a nové moderní dojírny. V jedné nové stáji
budou umístěny produkční krávy, do nové menší stáje pak krávy po porodu. Součástí plánované
výstavby budou zbudovány i dvě nové železobetonové jímky na kejdu.
Veškeré plánované aktivity jsou umístěny uvnitř současného zemědělského areálu, tedy v
souladu s územním plánem obce.
Jako nejvýznamnější vliv je identifikován vliv na kvalitu ovzduší, možné obtěžování
obyvatelstva zápachem. Mezi největší pachové látky byl stanoven amoniak.
Vlivy provozu na kvalitu ovzduší byly vyhodnoceny modelováním emisí amoniaku ze
stávajícího i navrhovaného provozu, v rámci výpočtů bylo uvažováno s použitím snižujících
technologií, které musí být u navrhovaného provozu použity. Výsledky výpočtů dokládají, že
navrhovaným provozem nebude překračován dříve platný imisní limit u nejbližší obytné zástavby.
Nelze také očekávat obtěžování obyvatelstva trvalým zápachem z chovu zvířat, neboť nejnižší
čichový práh amoniaku bude v nejbližší obytné zástavbě obce překračován pouze po dobu několika
desítek hodni až několik dní v roce.
Tomuto konstatování částečně odporují výhrady obyvatel, kteří na zápach z provozu
upozorňují. V rámci podmínek provozu tedy navrhujeme opatření, která sníží emise pachových
látek v průběhu činností mimo běžný provoz (čerpání kejdy do skladovacích věží pod povrch
hladiny, míchání kejdy pouze před vyskladňováním k aplikaci), u nichž by ke zvýšené emisi
pachových látek mohlo docházet.
Vliv dopravy na kvalitu ovzduší se zlepšuje. Vzhledem k částečnému přechodu ze
současného stlaného provozu na provoz bezstelivový, kejdový, dochází ke snížení potřebné
četnosti nákladní dopravy (odpadá navážení slámy, vyhrnování hnoje traktorem ze stáje i větší
odvoz hnoje mimo areál). Předpokládaným snížením četnosti nákladní dopravy tedy dojde ke
zlepšení současných podmínek na farmě i v jejím okolí.
Vlivy na povrchové a podzemní vody jsou nízké. Všechny nově navrhované stavby včetně
skladovacích jímek na kejdu budou provedeny jako těsné, izolované, bez možnosti ovlivnění
kvality povrchových a podzemních vod. Nově zachycené srážkové vody ze střech objektů budou
svedeny do nové záchytné jímky cca 105 m3, tyto vody budou využívány pro potřeby provozu
farmy a budou tak snižovat spotřebu vody pitné. Případný přepad z této jímky bude napojen na
stávající dešťovou kanalizaci. Vlivy na podzemní vody se neočekávají, skladování exkrementů a
oplachových vod je zajištěno ve vodohospodářsky zabezpečených objektech a jímkách.
Předpokládaná spotřeba vody se snižuje pouze částečně, stávající zdroje vody s povoleným ročním
odběrem 31.536 + 12.000 = 43.536 m3/rok vystačí i pro navrhovaný provoz.
Předkládaný záměr vyžaduje vynětí ze ZPF v celkové výměře 5.916 m2. Jedná se o plochy
uvnitř stávajícího zemědělského areálu, tedy je možné s požadovaným vynětím souhlasit. Investor
bude povinen požádat o vynětí těchto ploch ze ZPF.
Vliv na přírodní zdroje se nepředpokládá. Záměr nemá vliv na hmotný majetek, kulturní
památky apod.
Plocha budoucí výstavby se nachází uvnitř stávajícího zemědělského areálu, částečně na
plochách po demolovaných objektech, tedy na pozemcích, které nemají významnější vliv na
biodiverzitu. Výstavba uvnitř stávajícího zemědělského areálu pak nemá zásadní vliv na současný
krajinný ráz.

ČÁST VII.
(NÁVRH STANOVISKA)
V Pardubicích dne . Ledna 2021
Č.J.
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Vyřizuje Ing. Lucie Stará
tel. 466 026 380

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

1. Název záměru
CEREKVICE NAD LOUČNOU – DOSTAVBA STŘEDISKA
2. Kapacita (rozsah) záměru
Dokumentace řeší 1 aktivní variantu:
Celková modernizace stávajícího zemědělského areálu v obci Cerekvice nad Loučnou
počítá s výstavbou 2 nových stájí pro chov skotu a s výstavbou nové dojírny a dvou skladovacích
jímek na kejdu. Na farmě zůstanou zachovány i některé stávající stáje určené pro chov skotu.
V současné době se na farmě provozuje celkem 5 stájí s povolenou kapacitou:
Stávající stav:
objekt
Kategorie
- stáj č. 1
dojnice
- stáj č. 2
dojnice
- 3.plocha pro telata telata
- stáj č. 4
dojnice
- stáj č. 5
jalovice 6-12
telata ml.
telata do 6m
celkem

systém
stelivové
stelivové
stelivové
stelivové
stelivové
Stelivové
stelivové

stav ks
256 ks
212 ks
40 ks
236 ks
186 ks
108 ks
208 ks
1246 ks

koeficient
1,3
1,3
0,23
1,3
0,53
0,23
0,23

počet DJ
332,8
275,6
9,2
306,8
98,58
24,84
47,84
1095,66

Záměr počítá s demolicí stávající stáje č. 1 a 2 a s demolicí stávající dojírny. Na uvolněném
prostoru budou zbudovány 2 nové stáje a nová moderní dojírna. V jedné nové stáji budou umístěny
produkční dojnice, ve druhé stáji pak krávy po porodu. Stáj č. 4 bude modernizována a dispozičně
upravena pro krávy v období stání na sucho a březí jalovice.
Navrhovaný stav:
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objekt
- stáj č. 4
- stáj č. 5
- stáj č. 6
- stáj č. 7
celkem

Kategorie
jalovice
dojnice
jalovice 6-12
telata ml.
telata do 6m
dojnice
dojnice

systém
stelivové
stelivové
stelivové
Stelivové
stelivové
kejda
kejda

stav ks
120 ks
36 ks
186 ks
108 ks
208 ks
523 ks
68 ks
1249 ks

koeficient
0,94
1,3
0,53
0,23
0,23
1,3
1,3

+3 ks

počet DJ
112,8
46,8
98,58
24,84
47,84
679,9
88,4
1099,16
+3,5 DJ

Celkově je tedy předpokládaný nárůst v počtu chovaných kusů + 3 ks, tedy o + 3,5 DJ.

3. Zařazení záměru dle přílohy č.1
Záměr byl zařazen dle přílohy č. 1 Zákona 100/2001 Sb. Do KATEGORIE II (záměry vyžadující
zjišťovací řízení), bod 69 – Zařízení k chovu hospodářských zvířat s kapacitou od 50 dobytčích
jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti)

4. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
kraj:
okres:
obec:
katastr. Území

Pardubický
Svitavy
Cerekvice nad Loučnou
Cerekvice nad Loučnou

5. Obchodní firma oznamovatele
Zemědělské družstvo „Růžový palouček“

6. IČ oznamovatele
00129771
7. Sídlo (bydliště) oznamovatele:
č.p. 180
569 51 Morašice

8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru,
popřípadě podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzace negativních vlivů záměru na životní
prostředí a veřejné zdraví
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I. Podmínky pro fázi přípravy záměru
1.

2.

projektová dokumentace stavby bude zahrnovat přímý kontrolní systém případných úniků
závadných látek ze stavby skladovacích nádrží na kejdu (SO-5, SO-6) v průběhu jejich provozu do
horninového prostředí a podzemních vod. Pravidelná kontrola úniku závadných látek
prostřednictvím kontrolního systému v intervalu 1 x měsíčně bude zakotvena v provozním řádu a
výsledky kontroly budou zaznamenány a okamžitě předány společnostem VHOS Moravská
Třebová a.s. (provozovatel JÚ Morašice), vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o. (provozovatel
JÚ Pekla a příslušného ochranného pásma a obec Cerekvice nad Loučnou (provozovatel
„Záhoranu“)
v rámci zpracování projektu a povolování demoličních prací na bourané objekty, zažádat o
vyjímku ze zákona o odstranění stanovišť (hnízd) zvláště chráněného druhu (vlaštovky)

II. Podmínky pro fázi realizaci záměru
3.

Společnost Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o. (provozovatel JÚ Pekla a příslušného
ochranného pásma) a obec Cerekvice nad Loučnou (provozovatel „Záhoranu“) budou minimálně
se 7mi denním předstihem informovány písemnou formou o zahájení zemních prací na stavbě. Po
dobu prací bude odpovědnému zástupci těchto společností umožněn přístup na stavbu za účelem
kontroly prováděných prací

4.

před zahájením stavby seznámit obyvatele nejbližší obytné zástavby s délkou a charakterem
jednotlivých fází výstavby (např. Vyvěšením prezentačního banneru k vjezdu do areálu farmy či na
jiné dobře přístupné místo). Vhodné je ustanovení kontaktní osoby, na kterou se mohou občané
obracet se svými případnými stížnostmi, žádostmi a dotazy. Kontakty na tuto osobu je vhodné
vyvěsit k informačnímu banneru

5.

pro období výstavby zabezpečit, že venkovní stavební práce spojené se zvýšenou hlučností (např.
Terénní úpravy apod.) nebudou realizovány ve dnech pracovního klidu, ve státem uznávaných
svátcích a v nočních hodinách, dále hlučné práce neprovádět mezi 6. a 7. hodinou ranní a po 18
hodině, omezit provádění nejhlučnějších prací na kratší časový úsek v rámci celodenní pracovní
doby

6.

provést novou výsadbu a doplnění stávající ochranné liniové zeleně zejména po jižní hranici
areálu

7.

Důsledně rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy zasažené stavebními pracemi z
důvodu prevence reduralizace území a šíření alergenních plevelů

8.

Navrhnout a realizovat systém automatického čerpání kejdy z přečerpávací jímky do skladovacích
nádrží a to s čerpáním kejdy pod hladinu, aby nebyla porušována krusta na povrchu jímky, obsah
jímek bude promícháván pouze před vyskladněním

9.

udržování celého areálu v čistotě, pořádku, nezastavěné plochy pravidelně ošetřovat a tím zamezit
šíření plevelů

III. Podmínky pro fázi provozu záměru
10.

Stávající i nově navrhovaná zeleň bude udržována, dle potřeby zavlažována a bude zde prováděna
případná dosadba a údržba
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11.

V rámci provozu budou používány a aplikovány předepsané snižující technologie pro emise
amoniaku, podrobný postup jejich aplikace a použití bude zahrnut do provozního řádu

IV. Podmínky pro fázi ukončení provozu
Nejsou navrhovány

9. Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí(parametry, délka
sledování) přiměřené povaze, umístění a rozsahu záměru a významnosti jeho vlivů na životní
prostředí
Monitorování vlivu záměru na životní prostředí není navrhováno. Navržená je pouze následná péče
o ochrannou zeleň.

II. ODŮVODNĚNÍ
1. Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení uvedených podmínek.
Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „KÚPK“) vycházel při formulování závazného
stanoviska z následujících podkladů:
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- Dokumentace EIA dle přílohy . 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., záměru „CEREKVICE NAD
LOUČNOU – DOSTAVBA STŘEDISKA“, kterou zpracoval ing. Petr Pantoflíček, držitel
autorizace dle § 19 a §24 zákona č. 100/2001 Sb. (č.j.1547/197/OPVŽP/95). Zpracování
dokumentace zajistil oznamovatel podle § 6 odst. 5 zákona.
- Vyjádření k dokumentaci záměru „Cerekvice nad Loučnou – dostavba střediska“
- Posudek s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb., „Cerekvice nad
Loučnou – dostavba střediska“, který zpracoval ing. Nešpor Miroslav, autorizovaná osoba
ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona č. 100/2001 Sb., osvědčení č.j.
402/83/OPV/93.
Předmětem posuzovaného záměru je provést celkovou modernizaci stávajícího
provozu chovu skotu na stávající zemědělské farmě v Cerekvici nad Loučnou. Stávající
stáje č. 1 a 2 s objektem dojírny budou odstraněny a na jejich místě bude postavena nová
produkční stáj, nový objekt dojírny a nová menší stáj pro krávy po porodu.
Plánovanou modernizací farmy se zvětší počet chovaných kusů na farmě z
celkových současných 1246 ks na celkových navrhovaných 1249 ks (nárůst + 3 ks), v
přepočtu na dobytčí jednotky pak z celkových současných 1095,66 DJ na celkových
navrhovaných 1099,2 DJ ( nárůst + 3,5 DJ). Součástí modernizace farmy bude provedena i
výstavba 2 nových skladovacích jednotek na vyprodukovanou kejdu s celkovým objemem 2
x 4.400 m3
Posuzovaný záměr bude realizován na následujících pozemcích areálu:
pozemky parc. č. 581/3, 590/4, 581/7, 581/2, 597, 594
pozemky st. p. č. 260/2, 259/1, 367/2, 367/1, 186
V předložené dokumentaci je záměr posuzován v jedné variantě, která byla
doporučena k realizaci.
Předložená dokumentace EIA byla posouzena v souladu s ustanovením §9 zákona č.
100/2001 Sb., v rozsahu stanoveném přílohou č. 5 citovaného zákona.
Předložený záměr byl vyhodnocen ve všech aspektech životního prostředí a byl
shledán jako přípustný, tedy splňuje všechny legislativní požadavky na ochranu životního prostředí,
neohrožuje veřejné zdraví a nepřináší zásadní negativní vlivy, které by byly v rozporu s požadavky
trvale udržitelného rozvoje.
Na základě vyhodnocení všech výše uvedených aspektů byla doporučena realizace aktivní
varianty
„CEREKVICE NAD LOUČNOU – DOSTAVBA STŘEDISKA“
K dokumentaci EIA bylo doručeno celkem 7 vyjádření samostatných územních celků,
dotčených orgánů a zástupců veřejnosti. Vyjádření orgánů státní správy jsou souhlasná,
požadované doplnění dokumentace od ČIŽP, oblastního inspektorátu Hradec Králové, oddělení
ochrany lesa bylo zpracovatelem posudku vyžádáno u zpracovatele dokumentace (doplnění
dokumentace je součástí přílohové části). Tato vyjádření v některých případech obsahují podmínky
nebo upřesnění povinností vyplývajících z platné legislativy. Vyjádření veřejnosti obsahují zejména
obavy z pachové a hlukové zátěže provozu a obavy z dalšího přibližování provozu živočišné
výroby směrem k obci. Veškerá obdržená vyjádření k dokumentaci jsou komentována v části V.
Posudku. Všechny relevantní požadavky vyplývající z těchto vyjádření byly zpracovatelem
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posudku odpovídajícím způsobem převzaty do návrhu závazného stanoviska a jsou do tohoto
závazného stanoviska zapracovány.
Veřejné projednání se konalo: …………………
Dne ………… byl na příslušný úřad předložen posudek.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje se závěry dokumentace v tom smyslu, že posuzovaný
záměr je z hlediska ochrany životního prostředí akceptovatelný při splnění podmínek navrženého
souhlasného závazného stanoviska.
Zpracovatel posudku doporučuje Krajskému úřadu vydat kladné stanovisko ve smyslu zákona č.
100/2001 Sb., k záměru „Cerekvice nad Loučnou – dostavba střediska“ a to za podmínek
specifikovaných v návrhu závazného stanoviska , který je součástí posudku.
V posudku je v návrhu stanoviska uvedeno 11 podmínek. Do podmínek závazného
stanoviska nebyly zahrnuty podmínky, které bez dalšího pouze upozorňují na povinnosti stanovené
právními předpisy, nebo ukládají povinnost, která je zakotvena v charakteru záměru. Naopak byly
zahrnuty některé další podmínky, které vyplynuly z hodnocení vlivů záměru na životní prostředí v
rámci dokumentace EIA a jsou stanoveny za účelem eliminace vlivů na konkrétní složky životního
prostředí.
I. Podmínky pro fázi přípravy záměru

Podmínka č. 1.

projektová dokumentace stavby bude zahrnovat přímý kontrolní systém
případných úniků závadných látek ze stavby skladovacích nádrží na kejdu (SO-5, SO-6) v
průběhu jejich provozu do horninového prostředí a podzemních vod. Pravidelná kontrola
úniku závadných látek prostřednictvím kontrolního systému v intervalu 1 x měsíčně bude
zakotvena v provozním řádu a výsledky kontroly budou zaznamenány a okamžitě předány
společnostem VHOS Moravská Třebová a.s. (provozovatel JÚ Morašice), vodovody a
kanalizace Vysoké Mýto s.r.o. (provozovatel JÚ Pekla a příslušného ochranného pásma a
obec Cerekvice nad Loučnou (provozovatel „Záhoranu“)

Tato podmínka je stanovena k ochraně povrchových a podzemních vod. Navržený kontrolní
systém včetně pravidelného monitoringu kolem nově navrhovaných skladovacích věží na
kejdu zajistí bezpečný provoz skladu. Pravidelné kontroly budou zahrnuty v novém
provozním řádu farmy
Podmínka č. 2.
v rámci zpracování projektu a povolování demoličních prací na bourané
objekty, zažádat o vyjímku ze zákona o odstranění stanovišť (hnízd) zvláště chráněného
druhu (vlaštovky)
Tato podmínky vychází z požadavků na ochranu vlaštovky obecném jejíž výskyt byl ve stávajících
objektech monitorován.

II. Podmínky pro fázi realizaci záměru

Podmínka č.3.

Společnost Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o. (provozovatel JÚ
Pekla a příslušného ochranného pásma) a obec Cerekvice nad Loučnou (provozovatel
„Záhoranu“) budou minimálně se 7mi denním předstihem informovány písemnou formou o
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zahájení zemních prací na stavbě. Po dobu prací bude odpovědnému zástupci těchto
společností umožněn přístup na stavbu za účelem kontroly prováděných prací
Tato podmínka vychází z požadavků ochrany vod, zejména provozovatelů okolních vodních zdrojů
včetně ochranných pásem
Podmínka č. 4.
před zahájením stavby seznámit obyvatele nejbližší obytné zástavby s délkou
a jednotlivých fází výstavby (např. Vyvěšením prezentačního banneru k vjezdu do areálu
farmy či na jiné dobře přístupné místo). Vhodné je ustanovení kontaktní osoby, na kterou se
mohou občané obracet se svými případnými stížnostmi, žádostmi a dotazy. Kontakty na tuto
osobu je vhodné vyvěsit k informačnímu banneru
Tato podmínka má zlepšit informovanost obyvatel obce o prováděném záměru modernizace farmy.
Kontaktní osoba investora by pak měla úzce spolupracovat jak s prováděcí – dodavatelskou
společností, tak se zástupci obce, popřípadě veřejnosti.
Podmínka č. 5.
pro období výstavby zabezpečit, že venkovní stavební práce spojené se
zvýšenou hlučností (např. Terénní úpravy apod.) nebudou realizovány ve dnech pracovního
klidu, ve státem uznávaných svátcích a v nočních hodinách, dále hlučné práce neprovádět
mezi 6. a 7. hodinou ranní a po 18 hodině, omezit provádění nejhlučnějších prací na kratší
časový úsek v rámci celodenní pracovní doby
Tato podmínka je navržena k ochraně veřejného zdraví před účinky hluku ze stavební činnosti

Podmínka č. 6.

provést novou výsadbu a doplnění stávající ochranné liniové zeleně zejména
po jižní hranici areálu

Tato podmínka je stanovena k ochraně ovzduší. Účelem podmínky je zajištění takového opatření,
které přispěje k omezení emisí pachových látek a prachových částic z provozu farmy, čímž se
sníží riziko obtěžování obyvatelstva.
Podmínka č. 7.
Důsledně rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy zasažené
stavebními pracemi z důvodu prevence reduralizace území a šíření alergenních plevelů
Tato podmínka je stanovena k ochraně přírody a krajiny.

Podmínka č.8.

Navrhnout a realizovat systém automatického čerpání kejdy z přečerpávací
jímky do skladovacích nádrží a to s čerpáním kejdy pod hladinu, aby nebyla porušována
krusta na povrchu jímky, obsah jímky bude promícháván až před vyskladněním

Tato podmínka je stanovena k ochraně ovzduší. Navržené čerpání kejdy pod hladinu zamezuje
vzniku plošného rozstřiku do jímky, tedy významného vzniku zápachu z provozu farmy.
Podmínka č.9.
udržování celého areálu v čistotě, pořádku, nezastavěné plochy pravidelně
ošetřovat a tím zamezit šíření plevelů
Tato podmínka je stanovena k ochraně přírody a krajiny.
III. Podmínky pro fázi provozu záměru
Podmínka č. 10. Stávající i nově navrhovaná zeleň bude udržována, dle potřeby zavlažována a
bude zde prováděna případná dosadba a údržba
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Tato podmínka je stanovena k ochraně ovzduší. Účelem podmínky je zajištění takového opatření,
které přispěje k omezení emisí pachových látek a prachových částic z provozu farmy, čímž
se sníží riziko obtěžování obyvatelstva.
Podmínka č. 11. V rámci provozu budou používány a aplikovány předepsané snižující
technologie pro emise amoniaku, podrobný postup jejich aplikace a použití bude zahrnut do
provozního řádu
Tato podmínka je stanovena k ochraně ovzduší. Používání předepsaných snižujících technologií
zásadně snižují emise amoniaku a ostatních zápachových látek z provozu.
Všechny ostatní připomínky a požadavky uplatněné v rámci procesu posuzování vlivů na
životní prostředí, které vyplývají ze zákonných požadavků, do podmínek tohoto závazného
stanoviska zahrnuty nebyly, neboť povinnost splnit takové požadavky ukládají
oznamovateli platné právní předpisy. Veškeré další připomínky byly v rámci procesu EIA
vypořádány, případně jsou vypořádány v tomto závazném stanovisku.
Proces posuzování vlivů na životní prostředí posuzuje realizaci záměru z pohledu
akceptovatelnosti z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. Z hlediska
tohoto aspektu nebyl z pohledu příslušného úřadu nalezen natolik významný faktor, který
by bránil realizaci předmětného záměru při akceptování podmínek formulovaných
zpracovatelem dokumentace, orgánů státní správy a samosprávy a zpracovatelem posudku.
Podmínky závazného stanoviska vycházejí z charakteru předmětného záměru a vlastností
prostředí, do kterého je umístěn.
2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a
veřejné zdraví z hlediska jejich velikosti a významnosti.
Předmětem posuzovaného záměru je celková modernizace stávajícího zastaralého
provozu chovu skotu. Plánovaná výstavba s sebou přináší pouze minimální nárůst počtu
chovaných zvířat na farmě.
Vlivy na ovzduší
Vlivy provozu na kvalitu ovzduší byly vyhodnoceny modelováním emisí amoniaku ze
stávajícího i navrhovaného provozu, v rámci provedených výpočtů bylo uvažováno s
použitím snižujících technologií. Výsledky výpočtů nepředpokládají obtěžování
obyvatelstva zápachem. V rámci navržených opatření se počítá s použitím dalších
technologických postupů, které prokazatelně snižují produkci pachových látek pro okolí.
Vlivy na klima
Významné negativní vlivy záměru na klima lze vyloučit. V rámci dokumentace je dále
řešena produkce CO2, tepla a vodních par, produkovanými z chovu skotu, tyto nemohou
okolní klima ohrozit.
Vlivy na akustickou situaci
Významný negativní vliv záměru lze vyloučit. Plánovaným přechodem na bezstelivový –
kejdový provoz dochází ke snížení potřebné nákladní dopravy, tedy i k potřebnému počtu
jízd v areálu a sousední obci. Se sníženou četností dopravy se snižuje i hluk z této dopravy.
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Pro hodnocení vlivů hluku byl proveden výpočet hlukové studie, výsledky této studie byly
použity pro vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví.
Vlivy na zdravotní rizika
Významný negativní vliv záměru lze vyloučit. Vyhodnocení bylo provedeno v části
hodnocení vlivů na veřejné zdraví, které tvoří přílohu dokumentace. V této části je také
konstatováno, že negativní vlivy na obyvatelstvo se nepředpokládají a to jak z hlediska
kvality ovzduší, tak z hlediska případné hlukové zátěže.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Významný negativní vliv záměru lze vyloučit. Srážkové vody z nových objektů budou
svedeny do nové záchytné jímky a dle potřeby využívány pro provoz areálu. Jejich využití
bude snižovat současnou spotřebu pitné vody na farmě. Navrhovaný provoz nepředpokládá
navyšování odběru pitné vody pro farmu. Nakládání s vyprodukovanými statkovými
hnojivy bude prováděno na vodohospodářsky zabezpečených plochách a skladovacích
jednotkách, což vylučuje negativní vliv na podzemní vody za běžného provozu.
Vlivy na půdu
Záměr bude z části realizován na pozemcích ZPF, k jeho realizaci bude nutné provést
odnětí těchto půd ze ZPF.
Vlivy na horninové prostředí
Významný negativní vliv záměru lze vyloučit. Záměr je navržen na pozemcích uvnitř
stávajícího zemědělského areálu, částečně na plochách po objektech k odstranění, tedy na
velmi intenzivně využívaných plochách. Tyto plochy nejsou z hlediska biologické
rozmanitosti významné. Záměrem nejsou dotčeny žádné vyhlášené památné stromy. Vliv
na zvláště chráněná území či přírodní parky je v rámci areálu vyloučen.
Vlivy na krajinný ráz
Významný negativní vliv záměru je málo významný. Výstavba nových objektů je situovány
uvnitř stávajícího zemědělského areálu. Charakter nových staveb odpovídá současným
stavbám a to jak sedlových střech u nových stájí a dojírny, tak i kruhových skladovacích
jednotek na kejdu.
Vlivy na ZCHÚ a soustavu NATURA
Významný negativní vliv záměru lze vyloučit. Lokality Natura 2000 nebudou realizací
záměru negativně ovlivněny

Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky, architektonické a archeologické aspekty
Významný negativní vliv záměru lze vyloučit. Záměr má jen minimální vliv na hmotný
majetek, kulturní památky apod.
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Vlivy na odpady
Významný negativní vliv záměru lze vyloučit. Posuzovaný záměr ve fázi realizace i
vlastního provozu je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství i z
hlediska druhů odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí a to jak ve fázi výstavby,
tak i ve fázi provozu záměru. Veškerá vyprodukovaná statková hnojiva využije investor k
hnojení svých obhospodařovaných zemědělských pozemků.
Přeshraniční vlivy
Se záměrem nejsou spojeny vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví překračující hranice
České republiky.

3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání,
pokud jde o znečišťování životního prostředí:
Předmětem posuzovaného záměru je celková modernizace stávajícího provozu chovu skotu
na farmě v Cerekvici nad Loučnou. Technické řešení nově navrhovaných objektů odpovídá
požadavkům vyhlášky 208/2004 Sb. O minimálních standardech pro chov hospodářských
zvířat. Chov dojnic bude volný, dojnice bude ulehat do lehacích boxů, krmeny budou
adlibitně na krmném stole, napájeny pomocí temperovaných napájecích žlabů. Kejda bude z
hnojných chodeb v pravidelných intervalech vyhrnována mimo stáj a následně
přečerpávána do skladovacích jednotek. Ventilace stájí bude přirozená pomocí otevřených
bočních stěn a hřebenové větrací štěrbiny.
Technické řešení je podrobně popsáno v dokumentaci.
Z hlediska ochrany životního prostředí bude významné v průběhu provozu především
dodržování všech podmínek a omezení daných legislativou i uložených v rámci procesu
EIA.

4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí:
Záměr byl z hlediska technického řešení předložen v jedné variantě. Toto bylo vyvoláno
umístěním záměru do stávajícího zemědělského areálu. Také kapacitní varianta vychází ze
zachování současného stavu chovu skotu na farmě.

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
K dokumentaci bylo doručeno celkem 7 vyjádření. Část podaných vyjádření obsahuje upozornění
na povinnosti vyplývající z platné legislativy, doporučení, případné požadavky na doplnění
dokumentace či navržených podmínek.
Všechny požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly detailně vypořádány v posudku
v kapitole V.. Posudek byl zveřejněn na v Informačním systému EIA na internetových
stránkách CENIA a na stránkách MŽP.
Relevantní požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly vzaty do úvahy při
formulování podmínek tohoto závazného stanoviska.
Příslušný úřad se ztotožňuje se závěry zpracovatele posudku a níže uvádí všechna vyjádření k
dokumentaci obdržená podle §8 odst.3 zákona č. 100/2001 Sb. A jejich stručné vypořádání:
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1. Vyjádření obce Cerekvice nad Loučnou (OÚ Cerekvice/648/2020/Abraham) ze dne
311.11.2020
podstata vyjádření – souhlasné stanovisko, požadují splnění doporučených opatření
2.

Česká inspekce životního prostředí,
(ČIŽP/45/2020/8597) ze dne 16.11.2020

oblastní

inspektorát

Hradec

Králové

- oddělení ochrany přírody - souhlasné stanovisko
- oddělení ochrany lesa – požadavek na doplnění dokumentace byl zpracovatelem dokumentace
zaslán a je uveden v přílohové části posudku
3.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
(KHSPA25255/2020/HOK-Sy) ze dne 2.12.2020

se

sídlem

v

Pardubicích

podstata vyjádření – souhlasné stanovisko
4. Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí (MěÚ Litomyšl 078790/2020) ze dne
18.11.2020
- ve svém souhrnném stanovisku odboru životního prostředí – souhlasné stanovisko
5.Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ – oddělení integrované prevence (KrÚ
81596/2020/OŽP/ST) ze dne 3.12.2020
- orgán ochrany ovzduší a ochrany přírody – souhlasné stanovisko
6. Vyjádření veřejnosti 1
- podstata vyjádření – nesouhlasné stanovisko, odůvodněné obavami ze znečišťování ovzduší
amoniakem
7. Vyjádření veřejnosti 2
- podstata vyjádření – nesouhlasné stanovisko, odůvodněné obavami ze znečišťování ovzduší
amoniakem a zhoršení hlukových podmínek.

6. Okruh dotčených územních samosprávných celků:
- Krajský úřad Pardubického kraje
- Město Litomyšl
- obec Cerekvice nad Loučnou

Datum vydání závazného stanoviska:
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Otisk úředního razítka příslušného úřadu:

Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:

Závěry zpracovatele posudku:
Proces posuzování vlivů ne životní prostředí a veřejné zdraví posuzuje potenciální vlivy
záměru na jednotlivé složky životního prostředí z hlediska akceptovatelnosti jejich velikosti a
významu. Z uvedeného pohledu nebyl v předložené dokumentaci nalezen žádný natolik
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významný faktor, který by za předpokladu splnění podmínek souhlasného závazného
stanoviska bránil realizaci posuzovaného záměru. Na základě údajů obsažených v předložené
dokumentaci EIA, s ohledem na obdržená vyjádření a při respektování podmínek závazného
stanoviska lze konstatovat, že záměr je z hlediska ochrany životního prostředí akceptovatelný.
Zpracovatel posudku doporučuje Krajskému úřadu Pardubického kraje vydat souhlasné
závazné stanovisko ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., k záměru „Cerekvice nad Loučnou –
dostavba střediska“, a to za podmínek specifikovaných v návrhu závazného stanoviska, který je
součásti posudku. Na základě doložených údajů a při respektování podmínek uvedených v
závazném stanovisku lze učinit závěr, že technickými opatřeními lze minimalizovat negativní
vlivy záměru na životní prostředí.

Datum zpracování posudku:

30.1.2021

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na zpracování
posudku
ing. Nešpor Miroslav
Na Zádole 211, 250 63 Veleň
tel. 602 37 56 03
Číslo autorizace

402/83/OPV/93

Podpis zpracovatele posudku:

……………………………….

SEZNAM PŘÍLOH
Došlá vyjádření:
Jmenování zpracovatele posudku
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1 Obec Cerekvice nad Loučnou
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2.ČIŽP
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3.KHS
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Městský úřad Litomyšl
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KÚ Pardubického kraje
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Vyjádření veřejnosti 1
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Vyjádření veřejnosti 2
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Doplnění dokumentace
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