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životního prostředí ČR pod čj. 1547/197/OPVŽP/95 ze dne 13. 6.1995 a Prodloužení autorizace čj.
MZP/2021/710/4878 ze dne 23. 9. 2021.
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prohlašuji, že nikdo z konzultantů posudku se nepodílel na vypracování žádné části hodnocené
dokumentace, ani nepůsobil v době jejího vypracování jako konzultant týmu zpracovatele dokumentace.
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V Přestavlkách dne 2. 1. 2022
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ÚVOD
Předkládaný posudek byl zpracován podle § 9 zákona ČNR č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí k dokumentaci dle příl. č. 5 o hodnocení vlivu stavby – Klatovy – Čertovka haly pro
výkrm brojlerů - na životní prostředí a to na základě pověření odborem životního prostředí Krajského
úřadu Plzeňského kraje. Smlouva s KÚ o zpracování posudku byla zpracovatelem podepsána 16. 11. 2021.

Zpracovaný posudek je vyhotoven ve smyslu § 9 a podle přílohy č. 5 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Předána byla následující vyjádření:
1. Vyjádření veřejnosti:


K posuzované dokumentaci se nevyjádřili žádní občané

2. Vyjádření dotčených územních samosprávných celků:


Město Klatovy se k dokumentaci nevyjádřilo



Plzeňský kraj v samostatné působnosti se k dokumentaci nevyjádřil

3. Vyjádření dotčených orgánů státní správy:


Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Plzeň, ze dne 25. 10. 2021, čj. ČIŽP/43/2021/4832



Vyjádření Krajské hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, ze dne 14. 10. 2021 čj.
KHSPL/27375/21/2021
Výchozí podklady
Podklady pro zpracování posudku byly zejména:



Dokumentace o hodnocení vlivu stavby - Klatovy – Čertovka haly pro výkrm brojlerů - na
životní prostředí, zpracovaná v rozsahu přílohy č. 4, zák. č. 100/2001 Sb. Dokumentace je zpracovaná
oprávněnou osobou – Ing. Radek Přílepek, Osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR
č.j.
22357/3754/OPVŽP/02, Prodloužení autorizace č.j. 15886/ENV/16



Informace o rozeslání a zveřejnění dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb., ze dne 7. 10.2021 č.j.
PK-ŽP/16622/21, rozeslané Krajským úřadem Plzeňského kraje, odbor životního prostředí



Došlá vyjádření veřejnosti, DOSS k dokumentaci, uvedená výše



Prohlídka lokality areálu vč. prohlídky jejího širšího okolí



Pořízená fotodokumentace staveniště a okolí staveniště



Diskuse se zástupcem investora a dodavatelem technologie



Literatura k problematice chovu drůbeže a emisí z chovů drůbeže

Ing. Pantoflíček Petr
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Platná legislativa, normy a ostatní předpisy vztahující se k posuzovanému záměru



Mapové a jiné podklady

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Název záměru
Klatovy – Čertovka haly pro výkrm brojlerů
Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. záměr naplňuje dikci bodu 68 „Zařízení k chovu drůbeže nebo
prasat s prostorem pro více než stanovený počet: 85 000 ks kuřat, kategorie I, přílohy č. 1 k citovanému
zákonu. Výstavba nových hal je tedy záměrem, který svou kapacitou a rozsahem dosahuje limitní hodnoty a
je tedy záměrem dle (§4, odst. 1, písm. a). Tyto záměry a změny záměrů podléhají posuzování vždy,
Příslušným úřadem je Krajský úřad Plzeňského kraje.

2. Kapacita (rozsah) záměru
Jedná se o stavbu ve stávajícím zemědělském areálu, nově budou řešeny haly pro výkrm brojlerů a
doprovodné objekty (sila, velíny, jímky, zázemí,…).

Objekt
Kravín

kategorie
krávy

počet ks
174

koeficient
přepočtu
(DJ./ks) DJ
1,3
226,2

Porodna

krávy

60

1,3

78

Teletník

telata

30

0,23

6,9

Celkem

264

311,1

Navrhovaný stav: – přepočet dle vyhl. 377/2013 Sb.:
Objekt

kategorie

počet ks

Stáj 1
Stáj 2
Stáj 3
Stáj 4
Celkem

výkrm
výkrm
výkrm
výkrm

58298
58298
58298
58298
233192

kuřat
kuřat
kuřat
kuřat

koeficient
přepočtu DJ
(DJ./ks)
0,002
0,002
0,002
0,002

116,6
116,6
116,6
116,6
466,4

Celkem bude v areálu v přepočtu na DJ ustájeno 466,4 DJ.
Přičemž se pro uvedenou kapacitu 233 192 ks uvažuje průměrná hmotnost při vyskladnění 2 kg
(tedy 466,4 t), na což jsou provedeny výpočty vstupů i výstupů z farmy. V průběhu výkrmového cyklu
dochází k přirozenému úhynu a brakaci zvířat, která v obdobných chovech dosahuje 6%. Pro uvedenou
produkci bude tedy naskladňovací kapacita stáje 62 019 ks, celkem 248 076 ks. V případě požadavku
Ing. Pantoflíček Petr
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odběratelů na nižší porážkovou hmotnost při vyskladnění např. 1,6 kg/ks bude kapacita naskladňovaných ks
adekvátně upravena např. na 310 104 ks x 0,94 (úhyn, brakace), tedy 291 500 ks o hm. 1,6 kg při
vyskladnění (466,4 t).

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

Plzeňský
Klatovy
Klatovy
Klatovy

4. Obchodní firma oznamovatele
Lubská zemědělská, a.s.

5. IČ oznamovatele
252 45 571

IČ:

6. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Klatovy - Luby
Na Šíji 257
339 01 Klatovy

Oprávněný zástupce oznamovatele:
Oprávněný zástupce
Ing. Milan Křišťan - předseda představenstva
Klatovy - Luby
Na Šíji 257
339 01 Klatovy
tel.: 603 228 975
Kontaktní osoba
Ing. Josef Pyšek
člen představenstva
Klatovy - Luby
Na Šíji 257
339 01 Klatovy
tel.: 603 210 044

Ing. Pantoflíček Petr
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
1. Úplnost dokumentace
Předložená dokumentace vypracovaná v rozsahu přílohy č. 4 zákona, o hodnocení vlivů na životní
prostředí, předmětné stavby byla zpracována – Ing. Radkem Přílepkem, Osvědčení odborné způsobilosti
MŽP ČR č.j. 22357/3754/OPVŽP/02, Prodloužení autorizace č.j. 15886/ENV/16
Vlastní dokumentace v části A Základní údaje popisuje základní charakteristiky stavby a splňuje
požadavky přílohy č. 4 v uvedené části A.
Část B - Údaje o záměru je v souladu s požadavky přílohy č. 4 rozčleněna na Základní údaje, Údaje
o vstupech a Údaje o výstupech. Z hlediska naplnění podstaty přílohy č. 4 zákona č. 100/02 Sb. jsou
požadavky na obsah dokumentace splněny.
Část C – Kapitola údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území je vzhledem k posuzovanému
záměru popsána dostatečně a vystihuje všechny aspekty životního prostředí, které by mohly být záměrem
ovlivněny.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo životní prostředí z
hlediska obsahové stránky naplňuje všechny pasáže v souladu s požadavky přílohy č. 4 zákona č. 100/02 Sb.
Tato část obsahuje všechny požadované kapitoly:







Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení velikosti a
významnosti
Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti
přeshraničních vlivů
Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů
Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování dokumentace

Část E - Porovnání variant řešení záměru – předložený materiál varianty neobsahuje, protože
oznamovatel předložil záměr jednovariantně.
Předložená dokumentace obsahuje dále požadované kapitoly F. Závěr, G. Všeobecné srozumitelné
shrnutí netechnického charakteru a H. Přílohy.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
1) Předložená dokumentace z hlediska kompletnosti odpovídá požadavkům přílohy č. 4 zákona č.
100/01 Sb.
2) Dokumentace se ve svých částech zabývá všemi aktuálními vlivy na životní prostředí
připadajícími v úvahu u posuzované stavby. Jednotlivé kapitoly jsou hodnoceny zodpovědně, do patřičné
hloubky, použité odborné výrazy, zkratky a značky jsou všeobecně známé a srozumitelné. Hloubka
zpracování dokumentace svědčí o odbornosti zpracovatele.
3) Věcná náplň jednotlivých bodů dokumentace je komentována i v dalších částech tohoto posudku.

Ing. Pantoflíček Petr
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2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení
II.2.1. Popis technického a technologického řešení
Projektem je navrženo následující řešení objektů:
SO 01 – stáj č.1 a 2 + velín 1
SO 02 – stáj č. 3 a 4 + velín 2
SO 03 – provozní budova
SO 04 – sklad
SO 01 stáj č.1 a 2 + velín 1
V ploše stávajícího areálu bude při jeho jihozápadním okraji realizována výkrmová stáj 1.
Zemědělský halový objekt obdélníkového půdorysu s přístavkem velínu. Tradiční zděná konstrukce,
založená na základových pasech. Nosnou konstrukci střechy budou tvořit dřevěné sponkované příhradové
vazníky. Zdivo bude z cihelných bloků. Hala o půdorysných rozměrech 120 x 24,38 m. Stáj má sedlovou
střechu se sklonem cca 22° výška u okapu 3,75 m, ve hřebeni 9 m.
Podezdívka bude vyzděna z vyztužených bednících dílců, stěny budou z cihelných bloků tl. 380 mm
s výztužnými železobetonovými sloupky. Podhled v halách bude ze sendvičových panelů tl. 120 mm, světlé
barvy. Na podhledu bude zavěšena technologie krmení, napájení a větrání. Střecha bude z pozinkovaného
trapézového plechu světle šedé barvy.
Podlahy ve stáji budou provedeny v profilu dle požadavků technologie z betonové mazaniny na
vodotěsné izolaci nebo z vodonepropustného betonu.
Hala bude vybavena spouštěnými napáječkami (4 500 ks) v 10 řadách, jedná se o kombinovaná
kapátka s podšálky, s průtokem 45/35 ml při výšce vodního sloupce 25 cm. Krmný systém je umístěn mezi
napájením, je zavěšen pod stropem stáje s možností vytahování a spouštění pomocí automatických navijáků
umístěných na stropu stáje. V hale bude umístěno celkem 760 ks krmítek v 5 řadách, průměr misky 366
mm, výška krmné hrany 65 mm.
Vytápění ve stáji bude řešeno pomocí celkem 6 přímotopných agregátů typ Jet-Master DXC80 na
zemní plyn. Topidla DXC80 pracují s uzavřeným spalováním, tzn., že vzduch stáje není zatěžován
spalinami a škodlivými plyny. Ty jsou prostřednictvím komínu odváděny mimo prostor stáje. Díky tomuto
systému je zejména v první fázi výkrmu kuřat omezena ventilace na minimum, což výrazně uspoří náklady
na energie (spotřebu plynu).
Hala bude vybavena i rekuperací - výměník tepla Earny, který slouží pro zajištění minimální
ventilace, při zpětném získávání tepla z odsávaného vzduchu. Jeho výkon je 22.000 m3/hod vzduchu a max.
zpětně získaný tepelný výkon 194 kW. Kromě úspor nákladů na vytápění přinese instalace výměníku v
prostředí stáje také snížení obsahu CO2 a prachu.
Provozní osvětlení zajistí celkem 60 ks LED světel o jednotlivém výkonu 32,5 W instalovaných ve
čtyřech řadách po celé délce stáje na stropu stáje. Světla je možno plynule stmívat v rozsahu 1 – 100%
jejich výkonu. Maximální světelná intenzita bude 71,03 lux.
Ventilace - bude použita boční a hřebenová ventilace s pomocnými štítovými ventilátory.
Odsávání: základní odsávání zajistí 12 odsávacích komínů typu CL600 o průměru 600 mm, které
budou rovnoměrně rozmístěny po celé délce stájového prostoru pod hřebenem stáje. Ventilátory mají
odsávací výkon 132 000 m3/hod při podtlaku – 30 Pa, což zajistí základní potřebnou výměnu vzduchu přes
zimní období.
Tato základní ventilace bude doplněna o 10 ks ventilátorů BDBLUE 170C instalovaných v
jihovýchodním štítu stáje. Celkový výkon všech ventilátorů ve štítu je 514 000 m 3/hod při podtlaku – 30 Pa.
Celkový odsávací výkon ventilace činí 646 000 m3/hod při podtlaku – 30Pa, což představuje výměnu 11,92
m3/hod na jedno kuře. Dále ventilátory v zadním štítu zajistí podélné proudění vzduchu ve stáji o rychlosti
2,00 m/s, což přináší ochlazovací efekt u kuřat před vyskladněním cca o 5,0°C. Ventilátory jsou oproti
standardu vybaveny izolačními deskami pro jejich zakrytí během zimního období a světelnou clonou.

Ing. Pantoflíček Petr
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Zimní nasávání: nasávání vzduchu do haly v chladnějším období zajistí celkem 130 ks nasávacích
klapek určených pro zazdění v obou podélných stěnách ve výšce 1,1 m nad podlahou. Klapky jsou ovládány
ocelovými táhly a dvěma bubínkovými servopohony.
Letní nasávání: nasávací klapky budou v provozu po většinu roku. Při vysokých letních teplotách se
budou k nasávacím klapkám otevírat ještě nasávací žaluzie v celkovém počtu 10-ti kusů (4 v podélných
stěnách u severozápadního štítu + další 2 stejné přímo v severozápadním štítu u vrat). Nasávací žaluzie mají
stavební otvor 1445 x 1445. Budou ovládány samostatnými servopohony.
Chlazení: v případě potřeby (např. při vysokých letních teplotách když budou kuřata před
vyskladněním) se postupně spustí vysokotlaké vodní chlazení. Toto tryskové chladící zařízení se skládá z
vysokotlakého čerpadla a třech linií nerezového potrubí s možností nastavení výšky pomocí navijáků a
celkem 320-ti nerezovými tryskami.
Ustajovací kapacita 58 298 ks kuřat. Během výkrmu je každý den prováděna kontrola a odklízení
uhynulých jedinců, kteří jsou shromažďováni v plastových nepropustných nádobách umístěných u vstupu
do haly, odkud budou denně odváženy do kafilerního boxu (chlazený kontejnerového typu), který bude
umístěn u vjezdu do areálu. Odvoz uhynulých jedinců bude zajištěn 1x za 2 – 3 dny, což odpovídá množství
běžných úhynů. V případě potřeby je možno odvoz sjednat častěji. Odvoz provádí svozová služba
kafilerního podniku.
SO 02 stáj č. 3 a 4 + velín 2
V ploše stávajícího areálu budou na stáj 1 a 2 navazovat stáje č. 3 a 4, které jsou identické se stájemi
č. 1 a 2.

Údaje o provozu
Výkrm probíhá v sedmi turnusech (cca 35-43 dní) za rok s cca 14-ti denní přestávkou mezi turnusy.
Podestýlku tvoří vrstva řezané slámy. Pomocí čidel měřících parametry vnitřního prostředí, které jsou
počítačem na základě speciálního programu vyhodnoceny, se řídí nastavení otáček ventilátorů (resp.
zapínání vytápěcích agregátů) a tím je zajištěno požadované stájové mikroklima. Odchov se provádí na
hluboké podestýlce, napájení, krmení, větrání a vytápění je plně automatické. Tímto jsou v halách
vytvořeny optimální podmínky pro intenzivní výkrm drůbeže. Naskladňují se jednodenní kuřata, která se
rovnoměrně rozmístí po celé ploše haly. Kuřata pak již instinktivně najdou předložené krmení i vodu.
Výkrm je prováděn kompletními krmnými směsmi, jejichž složení je v průběhu výkrmu postupně měněno
tak, aby vyhovovalo fyziologickým potřebám v daném věku kuřat. Z počátku výkrmu kuřata vyžadují
teplotu 33 C, která je potom automaticky snižována až na 19 OC na konci výkrmu. U všech hal na konci
turnusu probíhá předodebírka a dále se vyskladňuje celá kapacita po jednotlivých halách během jednoho
týdne. Vyklizení podestýlky se provádí vždy po skončení turnusu, tedy sedmkrát ročně.
Mezi turnusy se provádí mechanická očista stájového prostoru, včetně technologických linek a
dezinfekce mokrou (WAP) a suchou cestou (zaplynování). Při vyklízení podestýlky se veškerá technologie
zvedne pomocí navijáků a kladek k podhledu a umožní se tak průjezd mechanizaci.
Úroveň navrženého technologického řešení stájí odpovídá současné úrovni zemědělských staveb.

Stanovisko zpracovatele posudku k základním údajům o záměru:
Předkládaná dokumentace v této části podává stručné informace o záměru a jeho technických
parametrech. Tento popis by ovšem mohl být doplněn například výkresy z PD nebo schéma technologického
řešení v přílohách dokumentace.
Jinak je kapitola zpracovaná kvalitně a podává dostatečné informace o záměru.
Ing. Pantoflíček Petr
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Vzhledem k tomu, že záměr podléhá režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o
omezování znečištění v platném znění je v této kapitole správně provedeno základní porovnání s nejlepšími
dostupnými technikami.

II.2.2. Údaje o vstupech
1) Zábor půdy
Při realizaci záměru nedojde k záboru půdy v zemědělském půdním fondu ani lesním půdním fondu.
Záměr nezasahuje do žádného z chráněných území přírody ve smyslu ustanovení § 14 zákona
114/1992 Sb. a nenachází se ani v chráněném ložiskovém území, dobývacím prostoru podle zákona
č. 44/1998 v platném znění (horní zákon).
2) Spotřeba vody
Skutečná celoroční spotřeba vody pro potřeby zvířat, dezinfekce apod. byla vyčíslena na 13 665,8
m3/rok. Voda bude nadále zajišťována připojením na stávající zdroj vody pro farmu. Stávající farma je
zásobována z místního vodovodu - areál je napojen na vodovod ve správě společnosti Šumavské vodovody
a kanalizace a.s. V současné době není v areálu voda spotřebovávána, neboť je prázdný.
3) Ostatní surovinové a energetické zdroje
V dokumentaci je uvedena předpokládaná roční potřeba jadrných krmiv (kompletních krmných
směsí) ve výši 5223,4 t. Dále bude v areálu spotřebovávána sláma na podestýlání ve výši 294,8 t za rok.
4) Energetické zdroje
Vytápění každé haly je zajišťováno pomocí 6 ks plynových topidel Jet-Master DXC80 o výkonu 6 x
75,9 kW = 455,4 kW. Roční spotřeba zemního plynu v halách je odhadována na 106 445 m3/rok.
5) Biologická rozmanitost
Zájmové území (místo budoucí výstavby hal) se nachází ve stávajícím zemědělském areálu, jedná se
o zastavěné a manipulační plochy. Biologická rozmanitost zájmového území je tedy stávajícím stavem
využití značně omezena, což je dáno zástavbou a současným obhospodařováním
6) Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Zemědělský areál bude dopravně zpřístupněn tak jako dosud sjezdem z komunikace, III. třídy 19122
Klatovy – křižovatka s II/191.
K navýšení intenzity dopravy po přístupové komunikaci bude nevýznamné.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska procesu posuzování vlivů na životní prostředí údaje uvedené v této kapitole vystihují
podstatu uvažované akce a lze se s nimi v podstatě ztotožnit.
Je zde podle názoru zpracovatele posudku několik nepřesností:
Spotřeba vody je spočtena podle zkušeností projektanta s obdobnými provozy výkrmen drůbeže. Bylo
by vhodnější provádět celý výpočet podle platné legislativy, což je vyhláška Mze č. 428/2001 Sb., kterou se
provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Ing. Pantoflíček Petr
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Spotřeba vody v sociálním zařízení je kalkulována spotřeba 120 l/den na jednoho pracovníka.
V platném znění této vyhlášky je ovšem v Příloze č. 12, kapitole VII – uvedena spotřeba na 1 pracovníka 26
m3/rok, tedy měně než je kalkulováno v dokumentaci.
Ostatní kapitoly jsou již zpracovány v souladu s platnou legislativou nebo v souladu s obvyklými
zvyklostmi při kalkulacích vstupů.

II.2.2.1. Údaje o výstupech

Autor dokumentace rozdělil tuto kapitolu na znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží,
odpadní vody, odpady a ostatní emise a rezidua, kde jsou popsány všechny výstupy z provozu areálu.
1) Ovzduší
Amoniak:
Pro výpočet emisí amoniaku je proveden dle metodického pokynu odboru ochrany ovzduší č.
11022013, 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“, z 11.2.2013, který byl aktualizován ve věstníku č. 180215, v lednu 2018.
brojleři
Celkový emisní faktor:
0,21 kg NH3/ks.rok
z toho:
stáj
0,1 kg NH3/ks.rok
hnůj
0,01 kg NH3/ks.rok
aplikace
0,1 kg NH3/ks.rok
Stav emisí z areálu:
233 192 x 0,1 = 23 319 kg NH3/rok
Celková emise z areálu a ploch rostlinné výroby bude:
48 970 kg NH3.rok-1
Provozovatel bude podestýlku na základě smlouvy předávat jinému subjektu k využití a aplikaci na
obhospodařované pozemky.
Ve stájích pro výkrm brojlerů budou využívány technologie, které jsou výše uvedeným metodickým
pokynem označeny jako snižující technologie emisí. Budou používány biotechnologické přípravky do
krmiva, snižující emise amoniaku a zápachu minimálně o 30 %.
Pachové látky:
Pro posouzení odpovídající vzdálenosti od obce a rozsahu případných vlivů pachových látek se
používá metoda zveřejněná v AHEM č. 8/1999, „Postup pro posuzování ochranného pásma chovů zvířat
z hlediska ochrany zdravých životních podmínek“. Tato metoda v současné době není metodou závaznou.
Návrh ochranného pásma je zařazen mezi přílohy dokumentace. Výpočtem v příloze dokumentace bylo
doloženo, že území, které může být potenciálně zasažené pachovými látkami, nezasahuje stávající objekty
hygienické ochrany (obytné objekty).
Ing. Pantoflíček Petr

11

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Klatovy – Čertovka haly pro výkrm brojlerů

Znečištění ovzduší způsobené vytápěním hal hořáky na zemní plyn
Pro zajištění vytápění vnitřního prostoru všech hal je počítáno s využitím celkem 24 hořáků o
celkovém výkonu 1821,6 kW spalujících zemní plyn. Příkon v palivu je celkem 1992 kW.
Vytápění je prováděno vždy jen v začátku výkrmového cyklu po dobu cca 1 týdne s postupným
snižováním výkonu. Pro zjednodušení je počítáno s provozem na maximální výkon po dobu 3 dnů za
výkrmový cyklus, tedy 21 dní v roce.
Spalovací vzduch bude ke každému topidlu přiváděn samostatně pomocí ohebného potrubí z
venkovního prostoru. Spaliny budou odváděny samostatnými komíny od každého spotřebiče do venkovního
prostředí. Výduchy od jednotlivých topidel budou vedeny přes střechu do výšky 0,7 m nad střešní rovinu.
Vzhledem k tomu, že jednotlivá topidla musejí mít samostatné výduchy, nelze pro účely zařazení do
kategorie zdrojů dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší jednotlivé tepelné příkony sčítat. Bude se
tedy jednat o nevyjmenované stacionární zdroje znečišťování. Produkce znečišťujících látek z vytápění hal
je tedy velmi nízká. Při maximální spotřebě zemního plynu 106 445 m3/rok bude roční emise NOx ve
výši120,3 kg a emise CO 5,1 kg za rok.

Prach:
Zdrojem prachu je především stlaní a krmení.
Ročně je spotřebováno 295 t steliva, což představuje 0,295 t prachu/rok. Prach při manipulaci se
stelivovým substrátem při stlaní zůstane usazen ve stájovém prostoru a nebude emitován do okolí.
Krmné směsi jsou k jednotlivým halám naváženy tzv. KUKA vozy, kterými jsou pneumaticky
dopravovány do uzavřených zásobníků krmiv. Každý zásobník je opatřen tkaninovým filtrem, který
zabraňuje úniku prachu do ovzduší.
Dle metodického pokynu MŽP „Intenzivní chov drůbeže a prasat ….“ A jeho dodatku 3 ze dne
18. 5. 2021 je produkce prachu z chovu brojlerů 0,004 t/tis.ks/rok.
233,192 x 0,004 = 0,933 t/rok
V tomto případě není prašnost významným vlivem na ovzduší.

Vlivy z dopravy:
Příspěvky dopravních prostředků zabezpečujících zásobování farmy k emisím na komunikacích
budou nevýznamné.
V průměru se bude jednat o 2 nákladní vozidla za den s denním maximem 11 vozidel při
vyskladňování kuřat.

2) Odpadní vody
Odpadní vody ve stájích vznikají pouze při mytí a dezinfekci prostoru haly po vyskladnění brojlerů a
podestýlky. Průměrná roční produkce odpadních vod z dezinfekce stájového prostoru výkrmových hal je
cca 116,6 m3/rok (jedná se o vodu bez příměsí dezinfekčních přípravků). Tyto vody budou odváděny do
přečerpávací jímky, odkud budou čerpány do centrální jímky 100 m3 u stájí.
Obsah jímky bude odvážen na pozemky obhospodařované smluvním partnerem VIA AVENA spol. s
r.o.
Dešťové vody (nekontaminované) ze střech objektů budou svedeny do jižní části areálu, kam je
svedena stávající areálová dešťová kanalizace, která je zaústěna do potoka Čertovka. Vzhledem k tomu, že
funkčnost tohoto systému nelze v současné době ověřit, navrhuje se v této části areálu vytvořit retenčně
vsakovací objekt o objemu 120 m3 (zemní jímku) s částečně opevněnými břehy kamenivem o rozměrech
cca 12 x 12 m a hloubce 1 m, která by vyhověla pro zachycení 15 minutového návrhového deště
s periodicitou 1 a intenzitou 0,0116 l/s.m2 o objemu 117 m3.
Ing. Pantoflíček Petr
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Srážkové vody ze střech novostaveb (stájí)
11 210 m2 x 0,582 x 0,9 (odpar)

5 872 m3/rok

Splaškové vody ze soc. zázemí v množství cca 87,6 m3/rok budou jímány v samostatné jímce a
odváženy na ČOV.
3) Odpady
Dokumentace specifikuje a kvantifikuje jak odpady vzniklé při výstavbě, odpady z provozu areálu,
odpady, které by mohly vzniknout při havárii a odpady ve fázi ukončení provozu. Předpokládané odpady
jsou v posuzované dokumentaci prezentovány v přehledné tabulkové podobě.
V této kapitole je vyčíslena i produkce hnoje v areálu, se kterým ovšem nebude nakládáno podle
zákona o odpadech, ale podle zákona č. 156/98 Sb., o hnojivech.
V halách bude vyprodukováno celkem 2 751,8 t hnoje (podestýlky) za rok.
Podestýlka bude využívána jako hnojivo na obhospodařovaných pozemcích smluvního partnera VIA
AVENA spol. s r.o.

4) Ostatní
Hluk v období výstavby :
Obytné objekty v zastavěném území obce jsou areálu vzdáleny min. 420 m a tak se neočekává se, že
budou překročeny povolené hodnoty u nejbližších obytných objektů.
Hluk v období provozu:
V rámci dokumentace bylo zpracováno Posouzení akustické situace‚ (příloha H.7 dokumentace).
V rámci studie byl posouzen hluk ze stacionárních zdrojů i obsluhy areálu Výpočet se zabýval
posouzením hluku při plném provozu nových objektů.
Na základě zpracované studie lze konstatovat, že provoz záměru nebude znamenat ovlivnění nad
rámec limitů danými zákonnými normami.
Záření
Posuzované objekty (modernizované stáje) nejsou zdrojem ionizujícího, ani neionizujícího
(elektromagnetického záření) ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a
ionizujícího záření a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
5. Doplňující údaje
Realizací záměru nedojde v místě stavby k významným terénním úpravám. Areál je v území fixován
po několik desetiletí.
Předložené řešení staveb hmotově odpovídá původní zástavbě. V rámci stavby bude dále realizován
zemní val s protihlukovou stěnou a doplněna vhodná krycí zeleň na severovýchodním a jihovýchodním
okraji stávajícího areálu, jedná se o pozemek p.č. 2830/5, tato zeleň stavby a areál farmy ještě odcloní.
Z výše uvedeného je zřejmé, že nedojde k ovlivnění krajinného rázu.

Ing. Pantoflíček Petr
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Stanovisko zpracovatele posudku k uvedeným bodům:
Se závěry této části dokumentace týkající se posuzovaného závěru se lze prakticky ztotožnit. Některé
uvedené skutečnosti ovšem považuji za nutné jako zpracovatel posudku okomentovat.
Ovzduší:
Posuzovaný zdroj spadá dle zákona 201/2012 o ochraně ovzduší, přílohy č.2 mezi „Vyjmenované
stacionární zdroje“ pod bod 8. Chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 tun
včetně. Takovýto zdroj je povinen mít provozní řád dle §11 výše uvedeného zákona, ve kterém budou
popsány navrhované snižující technologie emisí amoniaku.
Pro posouzení imisní situace je v příloze dokumentace uvedena rozptylová studie, která se emisemi
a imisemi zabývá podrobněji.
Zpracovatel dokumentace správně rozděluje celkovou emisi amoniaku na emisi vznikají v areálu a
emisi vznikající při aplikaci na pozemky.
Podestýlka bude odvážena po vyhrnutí z hal pryč z areálu na hnojiště smluvního odběratele, který ji
bude aplikovat na své pozemky. Autor dokumentace by mohl v této kapitole provést podrobnější výpočet
emisí amoniaku (částečně je proveden v rozptylové studii) a popsat korekce emisních faktorů amoniaku
v souladu s Metodickým pokynem, které budou v areálu využívány. Autor počítá pouze s korekcí technologie krmení a napájení s biotechnologickými přípravky ve výši -30%, ale měl by použít ještě
možnou korekci EF z aplikace hnoje na „Předání exkrementů na základě smlouvy další osobě bez
prokázání způsobu aplikace = -40%“.
V dokumentaci je uvedena očekávaná spotřeba zemního plynu a zní je proveden výpočet emisí
vznikajících provozem topidel na zemní plyn.

Odpadní vody:
V dokumentaci je proveden výpočet produkce technologických oplachových odpadních vod
vznikajících z mechanické očisty hal po vyskladnění drůbeže. Tyto vody se zbytky výkalů a podestýlky
budou používány jako tekutá statková hnojiva (v režimu zákona o hnojivech) a průběžně odváženy
smluvním partnerem k aplikaci na pozemky.

Odpady:
Kapitola odpady je zpracovaná kvalitně. Jsou zde přehledným způsobem roztříděny a kvantifikovány
odpady spojené s výstavbou a provozem areálu. Správně je poukázáno, že hnůj i když je uveden v této
kapitole, nelze považovat za odpad, ale pro zemědělskou firmu se jedná o statkové hnojivo, se kterým bude
zacházenou v režimu zákona o hnojivech.
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z vlastního procesu
výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou známy dodavatelé a budou specifikovány i
konkrétní použité materiály. Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby musí být i
podmínka, že hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu
výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití
nebo odstranění a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů.
Ostatní
Se závěry kapitol hluk, vibrace, záření a doplňující údaje souhlasím.

Ing. Pantoflíček Petr
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II.2.3. Stručný popis životního prostředí pravděpodobně významně ovlivněného
Předložená dokumentace v rámci uvedené kapitoly obsahuje všechny podstatné charakteristiky
potřebné pro odpovídající popis jednotlivých složek životního prostředí, které mohou být posuzovaným
záměrem ovlivněny.
Dle názoru zpracovatele posudku je tato část dokumentace zpracována na odpovídající úrovni.
K této části dokumentace věnující se popisu jednotlivých složek životního prostředí pravděpodobně
uvažovaným záměrem ovlivněných, není ze strany zpracovatele posudku významnějších připomínek.
Charakteristiky jednotlivých složek jsou zpracovány dobře a přehledně a obsahují řadu konkrétních
údajů, které dostatečně charakterizují jednotlivé uvedené součásti životního prostředí.
II.2.4. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
Autor dokumentace hodnotil vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a obyvatelstvo.
II.2.4.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Tato kapitola je zpracována držitelkou osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na
veřejné zdraví Ing. Monikou Zemancovou.
Zpracovatelka se zabývá hodnocením vlivů hluku z provozu záměru, imisemi polutantů ovzduší prachové částice a bioaerosol, emisemi z vyvolané dopravy, NH3 emitovaný ze samotného areálu.
K hodnocení využívá výsledky hlukové studie, rozptylové studie a výpočtu OP pásma chovu zvířat.
Závěry hodnocení jsou, že lze téměř s jistotou konstatovat, že realizací posuzovaného záměru
nedojde k překračování prahových hodnot prokázaných účinků hlukové zátěže a polutantů ovzduší.
II.2.4.2. Vlivy na ovzduší a klima

Nepředpokládá se významný vliv na klima. Ovzduší nebude významně ovlivněno emisemi
škodlivin.
II.2.4.3. Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky

Realizace neovlivní s ohledem na předpokládané emise hluku stávající imisní zátěž hlukem tak, aby
byly překračovány limitní hodnoty zátěže hlukem.
II.2.4.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Realizací záměru nedojde ke změně stávajících odtokových poměrů v území. Realizací nebudou
zasaženy negativně povrchové ani podzemní vody.
II.2.4.5. Vlivy na půdu

Realizací záměru nedojde k negativnímu ovlivnění půd. Vlivy aplikace statkových hnojiv na pozemky jsou
jednoznačně pozitivní.
II.2.4.6. Vlivy na a přírodní zdroje

Dle dokumentace tento vliv nenastává.
II.2.4.7. Vlivy na biologickou rozmanitost

Lze souhlasit s tím, že výstavbou ve stávajícím areálu, nedojde žádnému ovlivnění fauny, flóry
ani ekosystémů.
Ing. Pantoflíček Petr
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II.2.4.8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce

Realizací záměru nedojde k významným vlivům na krajinu.
II.2.4.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Dokumentace nepředpokládá, že by došlo realizací uvedené stavby k ovlivnění antropogenních
systémů, jejich složek a funkcí.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Kapitoly jsou zpracovány celkem kvalitně, stručně, přehledně a věcně obsahují všechny
nejdůležitější vlivy a jejich souhrnné hodnocení.
Zpracovatel dokumentace se zabývá především vyhodnocením vlivů provozu záměru na obyvatelstvo
a to především ve smyslu rozboru výsledků rozptylové studie imisních koncentrací hlavních znečišťujících
látek emitovanými všemi zdroji v lokalitě. Jedná se o amoniak emitovaný vlastním provozem navrhované
drůbežárny a pak dalšími polutanty dopravy. Vyhodnocení zdravotních rizik je zpracováno od autorizované
osoby.
Ostatní kapitoly jsou zpracovány již velmi stručně, což je vzhledem k vlivům záměru na ostatní
složky ŽP správné.
Je zcela jasné, že provoz jakékoliv stáje pro chov hospodářských zvířat představuje, i přes všechna
opatření, rušivý zásah do daného prostředí. Na úrovni současného poznání lze negativní vlivy pouze
částečně eliminovat, ne však zcela vyloučit. Eliminaci těchto nepříznivých vlivů lze zabezpečit jednak
vhodným umístěním provozovny a dodržováním předepsaných pravidel provozu, jednak pak použitím
známých prostředků na snížení jednotlivých nepříznivých vlivů.
Z hlediska vlivů na obyvatelstvo lze konstatovat, že při dodržení všech předepsaných
technologických postupů, veterinárních a preventivních opatření, uvedených v návrhu stanoviska, se
zdravotní rizika vlastních ošetřovatelů i pohoda ostatního obyvatelstva nejbližších obcí nezmění. Produkce
amoniaku i zápachových látek nebude vzhledem k vzdálenosti areálu od obce a především vzhledem k
navrhované kapacitě stájí a navrženému systému větrání negativně působit na pohodu obyvatel. U
nejbližších výpočtových bodů na okraji obce Pihovice, bude docházet k překračování nejnižšího čichového
prahu pro amoniak (26,6 g/m3) pouze několik desítek hodin v roce.
Také průběh vlastní výstavby farmy nebude mít vzhledem dostatečné vzdálenosti od obce přímý
negativní vliv.
Navržená technická i technologická opatření, charakter a velikost chovu, technologické postupy i
navrhované stavebně technické řešení, v případě řádného vybudování technologie ve stájích, hnojných
koncovek, jímek a splaškové kanalizace a jejich následné kontroly těsnosti, zajišťují jistotu proti případným
nekontrolovatelným únikům statkových hnojiv odpadních vod a následným znehodnocením povrchových i
podzemních vod.
Dokumentace o hodnocení vlivů používá z velké části jednoduchých matematických a verbálních
metod s celkově dobrou vypovídací schopností pro posuzovaný záměr.
Úplnost vstupních informací je dostačující. Zpracovatel vycházel ze zadání stavby, technologického
projektu a získával informace studiem literatury, konzultacemi se specialisty zajišťujícími přípravu stavby,
investorem, prohlídkou staveniště a konzultacemi na orgánech státní správy.
V dokumentaci použité postupy jsou pro posouzení vlivů na životní prostředí, vzhledem k uvažované
akci, akceptovatelné. Vzhledem k charakteru uvažované stavby lze použité metody, podobně jako úplnost
vstupních informací prezentovaných v dokumentaci považovat za dostatečné z hlediska hodnocených vlivů
na životní prostředí.
Některé nejasnosti a nepřesnosti nejsou zásadního charakteru a nijak zásadně nesnižují kvalitu
zpracované dokumentace a její závěry.
Ing. Pantoflíček Petr
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Záměr výstavby areálu výkrmu drůbeže je navrhován v území, které bylo za účelem provozu
živočišné výroby dříve postaveno a bylo dlouhodobě provozováno a je situováno v dostatečné vzdálenosti od
jiných podobných provozů živočišné výroby a od obytné zástavby.
Dokumentace je v přílohách doplněna o Rozptylovou studii amoniaku, hlukovou studii a výpočtem
ochranného pásma chovu zvířat. Hodnocení zdravotních rizik autorizovanou osovou je provedeno
v příslušné kapitole dokumentace.

3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Předložená dokumentace varianty neobsahuje, protože oznamovatel předložil záměr pouze v jedné
variantě.

4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice
Předkládaný záměr nemůže v žádném případě ohrozit lokality za státními hranicemi. Přímé vlivy
posuzovaného záměru lze očekávat v nejbližším okolí střediska

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
Pokud se týká vlastního technického řešení navrhovaného využití areálu, je možné jednoznačně
konstatovat, že technické a technologické řešení při dodržení podmínek řádného provozování odpovídá
současným progresivním technologiím pro intenzivní chov drůbeže se zaměřením na maximalizaci
produkce a je jednou z variant nejlepších dostupných technologií v chovu drůbeže.
Navržené řešení garantuje rozumné řešení pro využití stávajícího zemědělského areálu, při snaze o
co nejmenší dopady na obyvatele přilehlých obcí a při dodržení všech v dokumentaci zmíněných parametrů
navazujících na požadavky legislativy EU. Toto řešení také skýtá garanci uplatnění nezbytné péče o
chovaná zvířata.
Za hlavní problematické okruhy vlivů posuzované stavby a jejich řešení v rámci dokumentace je
možné považovat zápach - v dokumentaci byl proveden výpočet ochranného pásma chovu zvířat a
rozptylová studie amoniaku jako hlavního nositele pachu z chovů zvířat. Výpočet prokazuje, že rozsahem
ochranného pásma nebudou zasaženy žádné obytné objekty.
V rozptylové studii amoniaku jsou hodnoty maximálních hodinových imisních koncentrací
amoniaku u obytné zástavby nejbližší obce Pihovice hluboko pod hodnotou 100 μg/m3, což byl dříve platný
imisní limit pro tuto látku (současná legislativa již imisní limit pro amoniak neuvažuje). V obytné zástavbě
je u maximálních hodinových koncentrací dosahováno hodnoty zvoleného čichového prahu pro amoniak
(26,6 μg/m3) pouze několik desítek hodin v roce (119,6 hod/rok), což odpovídá max. 1,4 % z celkové roční
doby. Tato doba překročení není tedy významná a z pohledu emisí pachových látek, které amoniak
reprezentuje je akceptovatelná.
Dalším negativním vlivem provozu výkrmen drůbeže je hlukové zatížení ze stacionárních zdrojů
hluku a z vyvolané dopravy. Hluk z dopravy je zanedbatelný a zpracovatel dokumentace a hlukové studie
správně označil za hlavní zdroj hluku štítové ventilátory ventilace hal. Tyto ventilátory mohou být
v provozu i v teplých letních nocích a tak by mohlo dojít k překračování hygienických limitů pro noční
dobu v nejbližší obytné zástavbě v obci Pihovice. Proto bylo navrženo vybudování zemního protihlukového
valu na jihovýchodním okraji areálu, který zabrání pronikání nadměrného hluku do těchto prostor.
Další potencionálně problematický okruh je představovaný produkcí statkových hnojiv (slamnaté
drůbeží podestýlky a tekutých statkových hnojiv (oplachových vod z mytí hal). Jedná se o skladování a
Ing. Pantoflíček Petr
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následnou aplikaci těchto hnojiv na polní pozemky smluvního partnera, který bude tato statková hnojiva
odebírat.
V dokumentaci je popsáno, že by tato statková hnojiva měla být aplikována na zemědělské pozemky
podniku VIA VAVENA spol. s r. o.
Vlivy aplikace statkových hnojiv působí na větší ploše a lze je hodnotit jako vlivy pozitivní,
z hlediska vlivů na půdu. Z hlediska obtěžování obyvatel je vhodné, aby při aplikaci hnojiv zejména v
blízkosti obytné zástavby nebylo postupováno jen podle hnojných a osevních plánů, ale i s přihlédnutím
k aktuální rozptylové situaci.
Hodnocení splnění všech standardů pro chov drůbeže z uvedené Dokumentace nebylo možné
detailně provést, to je však běžné v této fázi přípravy záměru. Zpracovatel posudku konzultoval řešení
navrhované technologie s jejím výrobcem a dodavatelem. V dalších krocích realizace projektu bude
precizovaný projekt konfrontován se zákonnými normami, zejména pak v procesu integrovaného povolení
dle zákona č. 76/2002 Sb. v platném znění.
Každý provozovaný stájový objekt působí do určité míry negativně na své okolí. Intenzita
negativního působení je přímo závislá nejen na druhu a počtu ustájených zvířat, ale i na technickém řešení
objektů pro chov, na krmných technologiích, napájení a odklizu exkrementů zvířat a na příslušné
technologické kázni.
Zabezpečení manipulace s látkami ohrožujícími zejména povrchové a podzemní vody – hluboká
podestýlka a odpadní vody z čištění hal (tekutá statková hnojiva) je v souladu s dnešními požadavky na
ochranu životního prostředí.
Venkovní vzhled areálu se výrazně zlepší, neboť zastaralé a částečně zchátralé budovy budou
nahrazeny novými a bude doplněna ochranná zeleň na okrajích areálu.
I když je veškeré technické řešení navrženo na vysoké úrovni, nelze případnou havárii zcela
vyloučit. Může postihnout jednak vnitřní technologické systémy, ale i zvířata a uložené suroviny. Mohou
nastat havárie vnitřní infrastruktury objektů a mohou také postihnout aplikované dopravní systémy nebo
jejich dílčí funkční složky. Jímky a podlahy stájí budou provedeny jako vodotěsné.
Pro případ havárie je nutné zpracovat havarijní plán farmy podle požadavků vyhlášky č. 450/2005
Sb., v platném znění, s jehož obsahem budou seznámení všichni pracovníci farmy a podle kterého je
provozovatel i kdokoli jiný povinen postupovat, pokud havárii zjistí.
Jedním z hlavních preventivních předpokladů je zachování všech bezpečnostních režimů ve
výrobních a skladovacích objektech, dodržování technologické kázně a pravidelné kontroly dodržování
těchto opatření.

IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech posudku, nepředstavuje navrhovaná aktivita a to jak z
hlediska umístění, tak z hlediska vlastního provozu a výstavby, žádný zásadní negativní zásah do životního
prostředí.
Dokumentace v kapitole D.IV. „Charakteristika opatření...“ (str.59) uvádí několik podmínek, která
je nutno provést k vyloučení nebo snížení nepříznivých vlivů stavby na životní prostředí.
Uvedená opatření v dokumentaci jsou podle názoru zpracovatele posudku celkem dostatečná z
hlediska omezování nepříznivých vlivů na životní prostředí a jsou doplněna a zapracována do návrhu
stanoviska krajského úřadu, které je součástí tohoto posudku.
Návrh opatření k prevenci, eliminaci, minimalizaci respektive kompenzaci negativních vlivů jako
výsledek procesu posuzování vlivů na životní prostředí se odráží v předloženém návrhu stanoviska
Ing. Pantoflíček Petr
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příslušnému orgánu státní správy. Jsou tak sumarizována veškerá opatření, doporučená zpracovatelem
posudku k hodnocenému záměru pro minimalizaci negativních vlivů stavby a následného provozu areálu na
životní prostředí.

V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI
Dokumentace vlivu stavby na životní prostředí, s náležitostmi dle přílohy č. 4 k zákonu, byla
oznamovatelem předložena a zveřejnění dokumentace bylo zahájeno dne 7. 10. 2021 č.j. PK-ŽP/16662/21
Ve lhůtách stanovených zákonem č. 100/2001 Sb. se k posuzované dokumentaci vyjádřily:


Česká inspekce životního prostředí, OI Plzeň, ze dne 25. 10. 2021, čj. ČIŽP/43/2021/4832



Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem se sídlem v Plzni, ze dne 14. 10. 2021 čj.
KHSPL/27375/21/2021

V.1. Veřejnost


K posuzované dokumentaci se nevyjádřili žádní občané

V.2. Příslušná obec


Město Klatovy se k dokumentaci nevyjádřilo

V.3. Dotčené orgány státní správy a samosprávy

1) Česká inspekce životního prostředí - OI Plzeň, ze dne 25. 10. 2021, čj. ČIŽP/43/2021/4832
čj. ČIŽP/43/2021/4832

ze dne 25.10.2021
Oddělení ochrany vod

Podstata vyjádření
Oddělení nemá k dokumentaci připomínek. Je připomínáno, že pokud bude ve skladu zacházeno se
závadnými látkami, je třeba tyto zabezpečit tak, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod.
Ing. Pantoflíček Petr
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posudku k vyjádření

Bez připomínek - stanovisko je kladné. Povinnosti vyplývající ze zákona o vodách jsou
jednoznačně těmito složkovými zákony bez ohledu na proces EIA.

dány

Oddělení ochrany ovzduší

Podstata vyjádření
Oddělení požaduje, aby byla oznamovateli uložena povinnost vysázet na jihovýchodním a
severovýchodním okraji areálu pás clonící ochranné zeleně. Použití technologií snižujících emise amoniaku
a pachových látek bude řešeno v řízení o vydání integrovaného povolení.
Stanovisko zpracovatele

posudku k vyjádření

V rámci zpracování hlukové studie bylo jejím autorem navrženo vybudování zemního valu na
jihovýchodním okraji areálu. Tento val bude zabraňovat pronikání hluku ze štítových ventilátorů směrem
k obytné zástavbě v obci Pihovice. Tento val bude osázen stromovým i keřovým patrem zeleně. Liniová
bariérová zeleň bude vytvořena i na severovýchodním okraji areálu.
Zpracovatel dokumentace kalkuloval ve výpočtech ochranného pásma chovu zvířat a v rozptylové
studii amoniaku se snižující technologií podle metodického pokyny MŽP - využití biotechnologických
přípravků do krmiva drůbeže, kde využíval korekci emisí amoniaku ze stáje ve výši -30%. V krmivu nebo
v napájecí vodě pro brojlery bude používán enzymatický přípravek, který prokazatelně snižuje emise
amoniaku. Jeho účinnost musí být v metodickém pokynu stanovena minimálně na 30 %. Na trhu je v
současné době dostatek takovýchto přípravků (např. AEN-SP, Amalgerol- Classic, Enviro PLUS, Biostrong,
Bio-Algeen aj.) a některé mají stanovenou účinnost ještě vyšší.
Vzhledem ke kapacitě navrhovaného areálu bude záměr podléhat zákonu č. 76/2002 Sb. o
integrované prevenci a oznamovatel bude muset získat integrované povolení. V tomto povolení budou
stanoveny závazné podmínky provozu a jejich plnění bude trvale kontrolováno, především Krajským úřadem
a ČIŽP.
Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí jsou zpracovatelem posudku do návrhu stanoviska
formulována následující opatření:


na jihovýchodním okraji areálu vybudovat zemní protihlukový val, který zabrání pronikání hluku
z provozu štítových ventilátorů do chráněných prostor v obci Pihovice, zemní val musí mít
minimální výšku 3,5 m a délku 150 m. Zemní val bude doplněn o protihlukovou stěnu o výšce 2
m z betonových prvků nebo dřeva. Val bude osázen zelení



dle samostatného projektu sadových úprav provést výsadby zeleně v areálu farmy při
severovýchodním a jihovýchodním okraji



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, tímto
provozním řádem zejména zajistit povinnost trvalé aplikace biotechnických přípravků do krmiva
drůbeže, které prokazatelně snižují emise amoniaku a dalších zápachových látek z chov a to
minimálně o 30 %

Oddělení odpadového hospodářství

Podstata vyjádření
Toto oddělení nemá k dokumentaci žádné připomínky.
Ing. Pantoflíček Petr
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posudku k vyjádření

Bez připomínek.
Oddělení ochrany přírody

Podstata vyjádření
Vzhledem k umístění záměru ve stávajícím areálu
připomínky.

nemá toto oddělení ČIŽP k záměru žádné

Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření
Bez připomínek.

Oddělení ochrany lesa

Podstata vyjádření
Realizací záměru nedojde k záboru lesních pozemků ani k dotčení ochranného pásma lesa atak není
k dokumentaci připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření
Bez připomínek - vyjádření je kladné..

2) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
čj. KHSPL/27375/21/2021

ze dne 14. 10. 2021

Podstata vyjádření
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje s hodnocením dokumentace záměru souhlasí.

Stanovisko zpracovatele

posudku k vyjádření

Bez připomínek.

Ing. Pantoflíček Petr
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Záměrem investora je výstavba nových stájí pro výkrm drůbeže s produkcí kuřecího masa v obci
Klatovy. Novostavby stájí pro výkrm kuřat jsou navrženy uvnitř stávajícího areálu chovu skotu, který není
vzhledem ke stavebně technickému stavu využíván a stáje jsou určené k demolici.
Areál jako takový bude patřit z hlediska kapacity mezi větší provozy. S tímto konstatováním je však
nutné podotknout, že takovéto, ale i větší provozy v naší republice i v EU bezproblémově fungují.
Hlavním úkolem připravovaného záměru je zabezpečit navrhovaný provoz tak, aby nemohl ohrozit
okolní životní prostředí. Jedná se zejména o ochranu okolních povrchových a podzemních vod a ochranu
ovzduší.

Z hlediska ochrany ZPF je posuzovaný záměr nekonfliktní.


Z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod je nutné konstatovat, že předepsaná opatření
(bezpodmínečná izolace všech podlah, manipulačních a skladovacích prostor se statkovými hnojivy
zabezpečují řádný chod farmy.



Z hlediska ochrany ovzduší je třeba zabezpečit řádné větrání hal, provádět pravidelný úklid
manipulačních ploch. Nedílnou součástí ochrany okolního ovzduší je i minimalizování nutných jízd
nákladní i osobní dopravy, jakož i pravidelná kontrola technického stavu mechanismů. To platí jak pro
dobu výstavby, tak pro zejména běžný provoz. Zásadní je i dodržování navrhovaných opatření ke
snížení emisí amoniaku a ostatních osmogenů – používání biotechnologických přípravků do krmiva,
instalace navržené technologie chovu, bezprostřední odvoz podestýlky z areálu, případně okamžitá
zaorávka hnoje při aplikaci na pozemky a podobně.



Taktéž z hlediska odpadového hospodářství je nezbytně nutné řádné třídění a ukládání vznikajících
odpadů, s jejich následným odstraněním dle platné legislativy.



Nedílnou součástí řádného plánovaného provozu je zajištění proškolené a spolehlivé obsluhy na
jednotlivá místa. Sebelepší technologie a systémy provozu nemohou bez spolehlivé obsluhy vykazovat
kladné výsledky. Investor bude povinen zpracovat nové řády pro provoz zařízení, s kterými proškolí
příslušné pracovníky. Zároveň je nutné, aby zamezil do areálu i jeho jednotlivých částí vstup
neoprávněných osob.

Struktura a využití území se prakticky nezmění a zůstane zachována k zemědělským účelům.
Velkoplošné vlivy v území se nepředpokládají. Aplikace statkových hnojiv z provozu stájí, která takovýto
vliv představuje, musí být prováděna v souladu s plánem hnojení zemědělského podniku a vhodnou
aplikační technikou. Z hlediska ovlivnění krajinného rázu se plánovaná výstavba nových stájí na místě
stávajících jeví jako pozitivní.
Posuzovaný záměr nebude překračovat žádnou ze zákonných limitních hodnot pro navrhované
provozy. Při dodržení výše stanovených doporučení a podmínek je možné konstatovat, že navržený provoz
areálu výkrmu drůbeže nemůže zásadně negativně ovlivnit úroveň okolního životního prostředí.
Zjištěné negativní vlivy na životní prostředí jsou relativně méně významné a v zásadě nemají
limitující charakter pro případnou realizaci záměru.
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ZÁVĚR
K posouzení byla předložena dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.:

Klatovy – Čertovka haly pro výkrm brojlerů
Zpracovaná Ing. Radkem Přílepkem, firma FARMTEC Tábor a.s.
Dokumentace byla posouzena dle požadavku paragrafu 9 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v rozsahu dle
přílohy č. 5 tohoto zákona. Dokumentace je zpracována dle požadavku tohoto zákona.
S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a v dalších podkladech a při respektování
doporučení uvedených v návrhu stanoviska orgánu státní správy

doporučuji
realizovat záměr

Klatovy – Čertovka haly pro výkrm brojlerů
ve variantě navržené oznamovatelem.

Na základě doložených údajů a při respektování podmínek uvedených
v návrhu stanoviska orgánu státní správy lze učinit závěr, že negativní vlivy
nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími předpisy.
V Přestavlkách dne 2.1. 2022
Ing. Petr Pantoflíček
Autorizace - osvědčení odb. způsobilosti MŽP ČR č.j.1547/197/OPVŽP/95
Prodloužení autorizace čj. MZP/2021/710/4878 ze dne 23. 9. 2021.
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VII. NÁVRH STANOVISKA

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
odbor životního prostředí
V Plzni dne .........
Č. j………………..

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

I. POVINNÉ ÚDAJE
1. Název záměru

Klatovy – Čertovka haly pro výkrm brojlerů

2. Kapacita (rozsah) záměru
Jedná se o stavbu ve stávajícím zemědělském areálu, nově budou řešeny haly pro výkrm brojlerů
s kapacitou pro 233 192 ks brojlerů a doprovodné objekty (sila, velíny, jímky, zázemí,…).

Objekt
Kravín

kategorie
krávy

počet ks
174

Porodna

krávy

Teletník

telata

Celkem

Ing. Pantoflíček Petr

1,3

DJ
226,2

60

1,3

78

30

0,23

6,9

264

24

koeficient přepočtu
(DJ./ks)

311,1
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Navrhovaný stav: – přepočet dle vyhl. 377/2013 Sb.:

Objekt
Stáj 1
Stáj 2
Stáj 3
Stáj 4
Celkem

kategorie
výkrm
výkrm
výkrm
výkrm

kuřat
kuřat
kuřat
kuřat

počet ks

koeficient přepočtu
(DJ./ks)

DJ

58298
58298
58298
58298
233192

0,002
0,002
0,002
0,002

116,6
116,6
116,6
116,6
466,4

Celkem bude v areálu v přepočtu na DJ ustájeno 466,4 DJ.
Přičemž se pro uvedenou kapacitu 233 192 ks uvažuje průměrná hmotnost při vyskladnění 2 kg
(tedy 466,4 t), na což jsou provedeny výpočty vstupů i výstupů z farmy. V průběhu výkrmového cyklu
dochází k přirozenému úhynu a brakaci zvířat, která v obdobných chovech dosahuje 6%. Pro uvedenou
produkci bude tedy naskladňovací kapacita stáje 62 019 ks, celkem 248 076 ks. V případě požadavku
odběratelů na nižší porážkovou hmotnost při vyskladnění např. 1,6 kg/ks bude kapacita naskladňovaných ks
adekvátně upravena např. na 310 104 ks x 0,94 (úhyn, brakace), tedy 291 500 ks o hm. 1,6 kg při
vyskladnění (466,4 t).
3. Zařazení záměru dle přílohy č. 1
Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. záměr naplňuje dikci bodu 68 „Zařízení k chovu drůbeže nebo
prasat s prostorem pro více než stanovený počet: 85 000 ks kuřat, kategorie I, přílohy č. 1 k citovanému
zákonu. Výstavba nových hal je tedy záměrem, který svou kapacitou a rozsahem dosahuje limitní hodnoty a
je tedy záměrem dle (§4, odst. 1, písm. a). Tyto záměry a změny záměrů podléhají posuzování vždy,
Příslušným úřadem je Krajský úřad Plzeňského kraje.

4. Umístění záměru
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:

Plzeňský
Klatovy
Klatovy
Klatovy

5. Obchodní firma oznamovatele
Lubská zemědělská, a.s.
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6. IČ oznamovatele
IČ:
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25245571

7. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Klatovy - Luby
Na Šíji 257
339 01 Klatovy

Oprávněný zástupce
Ing. Milan Křišťan - předseda představenstva
Klatovy - Luby
Na Šíji 257
339 01 Klatovy
tel.: 603 228 975
Kontaktní osoba
Ing. Josef Pyšek
člen představenstva
Klatovy - Luby
Na Šíji 257
339 01 Klatovy
tel.: 603 210 044

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
Podmínky pro fázi přípravy záměru:


Zpracovat havarijní plán areálu podle požadavků vyhlášky č. 450/2005 Sb. v platném znění, s
jehož obsahem budou seznámení všichni pracovníci farmy, tento plán předložit ke schválení
vodohospodářskému orgánu.



Zpracovat provozní řád dle zákona č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší (dle přílohy č. 12 k
vyhlášce č. 415/2012 Sb.) a něm stanovit snižující technologie pro zdroj znečišťování ovzduší
z hlediska omezování emisí amoniaku v souladu s požadavky metodického pokynu MŽP, tímto
provozním řádem, zejména stanovit povinnost trvalé aplikace biotechnických přípravků do
krmiva drůbeže, které prokazatelně snižují emise amoniaku a dalších zápachových látek z chovu
a to minimálně o 30 %

Podmínky pro fázi realizace záměru:


Pro období výstavby zabezpečit, že venkovní stavební práce spojené se zvýšenou hlučností
(např. demoliční práce a terénní úpravy apod.) nebudou realizovány ve dnech pracovního klidu,
ve státem uznávaných svátcích, a v nočních hodinách
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Na jihovýchodním okraji areálu vybudovat zemní protihlukový val, který zabrání pronikání hluku
z provozu štítových ventilátorů do chráněných prostor v obci Pihovice, zemní val musí mít
minimální výšku 3,5 m a délku 150 m. Zemní val bude doplněn o protihlukovou stěnu o výšce 2
m z betonových prvků nebo dřeva. Val bude osázen zelení.



Do třech měsíců od zahájení provozu provést autorizované měření akustického tlaku
v chráněném venkovním prostoru stavby na adrese Pihovice č. p. 944.



Dle samostatného projektu sadových úprav provést výsadby zeleně v areálu farmy při
severovýchodním a jihovýchodním okraji



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



V rámci žádosti o vydání integrovaného povolení doložit smlouvu na odběr drůbeží podestýlky a
tekutých statkových hnojiv smluvním partnerem.

Podmínky pro fázi provozu záměru:


provozním řádem dle zákona č. 201/2012 Sb. 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, tímto
provozním řádem, zejména zajistit povinnost trvalé aplikace biotechnických přípravků do krmiva
drůbeže, které prokazatelně snižují emise amoniaku a dalších zápachových látek z chovu a to
minimálně o 30 %



Zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, okamžitým odvozem
podestýlky po ukončení turnusu z areálu, pravidelným vyvážením jímek, čistotou provozu a
udržováním dopravních prostředků v dobrém technickém stavu.



Zajistit udržování celého areálu v čistotě a zabezpečování údržby a ošetřování zeleně v areálu i
jeho okolí.



Vypracovat provozně organizační řády pro provádění dezinfekce, dezinsekce a deratizace.



Udržovat komunikace v čistém stavu, zejména při manipulaci se statkovými hnojivy.

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.
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II. ODŮVODNĚNÍ
1. Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení uvedených
podmínek
Krajskému úřadu Plzeňského kraje byla předložena dokumentace včetně příloh k záměru „Klatovy –
Čertovka haly pro výkrm brojlerů, v kú. Klatovy (dále jen „dokumentace“), která dostatečně popisuje
předložený záměr z pohledu jednotlivých vlivů na složky životního prostředí a veřejné zdraví. Dokumentace
svým rozsahem odpovídá příloze č. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Dokumentace je
zpracovaná oprávněnou osobou – Ing. Radek Přílepek, Osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR č.j.
22357/3754/OPVŽP/02, Prodloužení autorizace č.j. 15886/ENV/16.
Dokumentace obsahuje
hodnocení zdravotních rizik, zpracované autorizovanou osobou (Ing.
Monika Zemancová) a její součástí jsou mimo jiné následující přílohy:
 Hluková studie, zpracoval: Ing. Martin Vraný
 Rozptylová studie, zpracoval: Ing. Radek Přílepek
 Návrh ochranného pásma chovu zvířat, zpracoval: Ing. Radek Přílepek
Záměr byl posouzen ve všech relevantních souvislostech.
Při formulaci závazného stanoviska bylo přihlédnuto k obdrženým vyjádřením dotčených orgánů,
která jsou souhlasná. K dokumentaci se nevyjádřila veřejnost, dotčená veřejnost a ani dotčené územně
samosprávné celky.
Záměr představuje smysluplné využití stávajícího, dnes opuštěného zemědělského areálu v katastru
města Klatovy.
Dokumentace (s přílohami) dokládá přijatelnost záměru. Negativní vlivy záměru na životní prostředí
lze ve většině případů snížit nebo eliminovat.
Podmínky uvedené v tomto stanovisku vycházejí jednak z opatření, která jsou součástí dokumentace,
a rovněž z relevantních připomínek vznesených v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
Podmínky byly formulovány tak, aby odpovídaly účelu stanoviska a jejich splnění bylo kontrolovatelné.
Podmínky jsou stanoveny dle jednotlivých fází záměru.
Podmínky a požadavky, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů, nejsou do závazného
stanoviska zahrnuty, neboť povinnost plnit takovéto požadavky ukládá oznamovateli nebo provozovateli
záměru platná legislativa a není tedy nutno je samostatně ukládat.
Odůvodnění stanovených podmínek:
V rámci stanoviska (část I. Povinné údaje) byly stanoveny podmínky pro další fáze přípravy
projektu, realizaci a provoz záměru. Celkem bylo stanoveno 13 podmínek, které vychází z předložené
dokumentace, včetně opatření navržených v dokumentaci, upřesnění v rámci posudku a požadavků
dotčených orgánů.
Podmínky pro fázi přípravy záměru:
Podmínka č. 1 - Podmínka je stanovena z důvodů, že v areálu bude zacházeno s látkami závadnými
vodám ve větším množství.
Podmínka č. 2 - Podmínka zpracovat provozní řád pro tento zdroj znečištění ovzduší vyplývá ze
zákona, ale ve stanovisku je uvedena zejména pro stanovení povinného využívání biotechnických přípravků
do krmiva drůbeže, které prokazatelně snižují emise amoniaku a dalších zápachových látek z chovu a to
minimálně o 30 %. Tuto korekci navrhl zpracovatel dokumentace pro snížení emisí amoniaku z areálu a
využil ji v rozptylové studii a výpočtu ochranného pásma chovu zvířat.
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Podmínky pro fázi realizace záměru:
Podmínka č. 3 - Podmínka vyplývající z požadavku minimalizovat negativní vlivy na obyvatelstvo
při provádění výstavby.
Podmínka č. 4 - Podmínka je stanovena na základě výsledků akustické studie a je stanovena
zpracovatelem této studie pro zajištění splnění hygienických limitů hluku v době denní (50 db) i noční (40
dB) u nejbližších dotčených chráněných venkovních prostorech staveb.
Podmínka č. 5 - Podmínka je stanovena na základě požadavků zpracovatelky zdravotních rizik
k ověření účinnosti navržených opatření v oblasti tlumení hluku z provozu stájí (tlumící efektivita
protihlukového valu).
Podmínky č. 6 a 7 - Podmínky jsou stanoveny podle zpracovatele dokumentace a na základě
požadavků ČIŽP
Podmínka č. 8 - Podmínka vyplývá z faktu, že oznamovatel sám nehospodaří na zemědělské půdě a
nemá tedy možnost sám statková hnojiva aplikovat.
Podmínky pro fázi provozu záměru:
Podmínka č. 9 - Stejné důvody jako podmínka č. 2.
Podmínka č. 10 - Podmínka je stanovena z důvodů požadavků zvýšené ochrany podzemních a
povrchových vod v okolí areálu.
Podmínka č. 11 - Podmínka je stanovena z důvodů požadavků na čistotu a vzhled areálu, zajištění
plnění bariérové funkce vysázené zeleně a z důvodu omezení šíření plevelů na volných plochách v areálu
Podmínka č. 12 - Podmínka je stanovena pro zamezení rozšíření doprovodných druhů živočichů při
provozu areálu (hlodavci, mouchy)
Podmínka č. 13 - Podmínka je stanovena pro zajištění čistoty při provozu areálu a ochrany
podzemních a povrchových vod v okolí areálu.

2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví z hlediska jejich velikosti a významnosti.
Průběh výstavby, nevelké rozsahem a časově omezené na poměrně krátkou dobu, neovlivní
zásadním způsobem okolní životní prostředí ani neohrozí zdraví občanů v nejbližších obytných objektech
v okolí. Ani v bezprostředním důsledku provozu nedojde k ovlivnění, případně narušení okolního prostředí.
Negativní vlivy mohou nastat pouze v případě technologické nekázně. Při dodržení příslušných předpisů
jsou však tato rizika vyloučena.
Jako zdroj emisí NH3 bude areál pro chov kuřat zařazen jako vyjmenovaný zdroj znečišťování
ovzduší. Na základě zpracovaného návrhu ochranného pásma chovu, který je součástí dokumentace lze
konstatovat, že vlivem provozu areálu nebude docházet k obtěžování obyvatel. Tato skutečnost je potvrzena
i zpracovanou rozptylovou studií, která prokázala, že za běžných rozptylových podmínek nebude docházet
k obtěžování obyvatel zápachem. K překročení čichového prahu amoniaku může dojít při nevhodných
rozptylových podmínkách v okrajové části obce, a to po dobu max. 120 hodin ročně, což sebou nenese
žádné zdravotní riziko pro obyvatele. Vzhledem k tomu, že v praxi budou využívány i snižující technologie
emisí, bude doba překročení dále snížena.
Navrženými stavbami stájí a ostatních objektů nebude dotčen rozsah zemědělského půdního fondu.
Záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa. Technickými opatřeními (izolace podlah,
jímek) oddělení čistých srážkových vod, bude zajištěno, že nedojde k negativnímu vlivu na vody. Podzemní
vody nebudou ovlivněny, neuvažuje se s jejich odběrem. Nebudou dotčeny chráněné druhy rostlin ani
Ing. Pantoflíček Petr
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živočichů, prvky územního systému ekologické stability, významné krajinné prvky, nedojde k narušení
krajinného rázu.
Vzhledem k charakteru záměru a lokalizaci stavby nebyly shledány závažné vlivy na životní
prostředí a obyvatele, které by vznikly v důsledku stavby a následného provozu.

3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud
jde o znečišťování životního prostředí:
Pokud se týká vlastního technického řešení navrhovaného využití areálu, je možné jednoznačně
konstatovat, že technické a technologické řešení při dodržení podmínek řádného provozování odpovídá
současným progresivním technologiím pro intenzivní chov drůbeže se zaměřením na maximalizaci
produkce a je jednou z variant nejlepších dostupných technologií v chovu drůbeže.
Navržené řešení garantuje rozumné řešení pro využití stávajícího zemědělského areálu, při snaze o
co nejmenší dopady na obyvatele přilehlých obcí a při dodržení všech v dokumentaci zmíněných parametrů
navazujících na požadavky legislativy EU. Toto řešení také skýtá garanci uplatnění nezbytné péče o
chovaná zvířata.
Za hlavní problematické okruhy vlivů posuzované stavby a jejich řešení v rámci dokumentace je
možné považovat zápach - v dokumentaci byl proveden výpočet ochranného pásma chovu zvířat a
rozptylová studie amoniaku jako hlavního nositele pachu z chovů zvířat. Výpočet prokazuje, že rozsahem
ochranného pásma nebudou zasaženy žádné obytné objekty.
V rozptylové studii amoniaku z hlediska produkce amoniaku, jsou hodnoty maximálních hodinových
imisních koncentrací amoniaku u obytné zástavby nejbližší obce Pihovice hluboko pod hodnotou 100
μg/m3, což byl dříve platný imisní limit pro tuto látku (současná legislativa již imisní limit pro amoniak
neuvažuje). V obytné zástavbě je u maximálních hodinových koncentrací dosahováno hodnoty zvoleného
čichového prahu pro amoniak (26,6 μg/m3) pouze několik desítek hodin v roce (119,6 hod/rok), což
odpovídá max. 1,4 % z celkové roční doby. Tato doba překročení není tedy významná a z pohledu emisí
pachových látek, které amoniak reprezentuje je akceptovatelná.
Dalším negativním vlivem provozu výkrmen drůbeže je hlukové zatížení ze stacionárních zdrojů
hluku a z vyvolané dopravy. Hluk z dopravy je zanedbatelný a zpracovatel dokumentace a hlukové studie
správně označil za hlavní zdroj hluku štítové ventilátory ventilace hal. Tyto ventilátory mohou být
v provozu i v teplých letních nocích a tak by mohlo dojít k překračování hygienických limitů pro noční
dobu v nejbližší obytné zástavbě v obci Pihovice. Proto bylo navrženo vybudování zemního protihlukového
valu na jihovýchodním okraji areálu, který zabrání pronikání nadměrného hluku do těchto prostor.
Další potencionálně problematický okruh je představovaný produkcí statkových hnojiv (slamnaté
drůbeží podestýlky a tekutých statkových hnojiv (oplachových vod z mytí hal). Jedná se o skladování a
následnou aplikaci těchto hnojiv na polní pozemky smluvního partnera , který bude tato statková hnojiva
odebírat.
V dokumentaci je popsáno, že by tato statková hnojiva měla být aplikována na zemědělské pozemky
podniku VIA VAVENA spol. s r. o.
Vlivy aplikace statkových hnojiv působí na větší ploše a lze je hodnotit jako vlivy pozitivní,
z hlediska vlivů na půdu. Z hlediska obtěžování obyvatel je vhodné, aby při aplikaci hnojiv zejména v
blízkosti obytné zástavby nebylo postupováno jen podle hnojných a osevních plánů, ale i s přihlédnutím
k aktuální rozptylové situaci.
Hodnocení splnění všech standardů pro chov drůbeže z uvedené Dokumentace nebylo možné
detailně provést, to je však běžné v této fázi přípravy záměru. Zpracovatel posudku konzultoval řešení
navrhované technologie s jejím výrobcem a dodavatelem. V dalších krocích realizace projektu bude
precizovaný projekt konfrontován se zákonnými normami, zejména pak v procesu integrovaného povolení
dle zákona č. 76/2002 Sb. v platném znění.
Ing. Pantoflíček Petr
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Každý provozovaný stájový objekt působí do určité míry negativně na své okolí. Intenzita
negativního působení je přímo závislá nejen na druhu a počtu ustájených zvířat, ale i na technickém řešení
objektů pro chov, na krmných technologiích, napájení a odklizu exkrementů zvířat a na příslušné
technologické kázni.
Zabezpečení manipulace s látkami ohrožujícími zejména povrchové a podzemní vody – hluboká
podestýlka a odpadní vody z čištění hal (tekutá statková hnojiva) je v souladu s dnešními požadavky na
ochranu životního prostředí.
Venkovní vzhled areálu se výrazně zlepší, neboť zastaralé a částečně zchátralé budovy budou
nahrazeny novými a bude doplněna ochranná zeleň na okrajích areálu.
I když je veškeré technické řešení navrženo na vysoké úrovni, nelze případnou havárii zcela
vyloučit. Může postihnout jednak vnitřní technologické systémy, ale i zvířata a uložené suroviny. Mohou
nastat havárie vnitřní infrastruktury objektů a mohou také postihnout aplikované dopravní systémy nebo
jejich dílčí funkční složky. Jímky a podlahy stájí budou provedeny jako vodotěsné.
Pro případ havárie je nutné zpracovat havarijní plán farmy podle požadavků vyhlášky č. 450/2005
Sb., v platném znění, s jehož obsahem budou seznámení všichni pracovníci farmy a podle kterého je
provozovatel i kdokoli jiný povinen postupovat, pokud havárii zjistí.
Jedním z hlavních preventivních předpokladů je zachování všech bezpečnostních režimů ve
výrobních a skladovacích objektech, dodržování technologické kázně a pravidelné kontroly dodržování
těchto opatření.

4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí:
Záměr byl z hlediska technického řešení předložen v jedné variantě.
5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
Ve lhůtách stanovených zákonem č. 100/2001 Sb. se k posuzované dokumentaci vyjádřily:


Česká inspekce životního prostředí, OI Plzeň, ze dne 25. 10. 2021, čj. ČIŽP/43/2021/4832



Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem se sídlem v Plzni, ze dne 14. 10. 2021 čj.
KHSPL/27375/21/2021



K posuzované dokumentaci se nevyjádřili žádní občané



Město Klatovy se k dokumentaci nevyjádřilo

1) Česká inspekce životního prostředí - OI Plzeň, ze dne 25. 10. 2021, čj. ČIŽP/43/2021/4832
čj. ČIŽP/43/2021/4832

ze dne 25.10.2021
Oddělení ochrany vod

Podstata vyjádření
Oddělení nemá k dokumentaci připomínek. Je připomínáno, že pokud bude ve skladu zacházeno se
závadnými látkami, je třeba tyto zabezpečit tak, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod.
Vypořádání
Ing. Pantoflíček Petr
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Bez připomínek - stanovisko je kladné. Povinnosti vyplývající ze zákona o vodách jsou
jednoznačně těmito složkovými zákony bez ohledu na proces EIA.

dány

Oddělení ochrany ovzduší

Podstata vyjádření
Oddělení požaduje, aby byla oznamovateli uložena povinnost vysázet na jihovýchodním a
severovýchodním okraji areálu pás clonící ochranné zeleně. Použití technologií snižujících emise amoniaku
a pachových látek bude řešeno v řízení o vydání integrovaného povolení.
Vypořádání
V rámci zpracování hlukové studie bylo jejím autorem navrženo vybudování zemního valu na
jihovýchodním okraji areálu. Tento val bude zabraňovat pronikání hluku ze štítových ventilátorů směrem
k obytné zástavbě v obci Pihovice. Tento val bude osázen stromovým i keřovým patrem zeleně. Liniová
bariérová zeleň bude vytvořena i na severovýchodním okraji areálu.
Zpracovatel dokumentace kalkuloval ve výpočtech ochranného pásma chovu zvířat a v rozptylové
studii amoniaku se snižující technologií podle metodického pokyny MŽP - využití biotechnologických
přípravků do krmiva drůbeže, kde využíval korekci emisí amoniaku ze stáje ve výši -30%. V krmivu nebo
v napájecí vodě pro brojlery bude používán enzymatický přípravek, který prokazatelně snižuje emise
amoniaku. Jeho účinnost musí být v metodickém pokynu stanovena minimálně na 30 %. Na trhu je v
současné době dostatek takovýchto přípravků (např. AEN-SP, Amalgerol- Classic, Enviro PLUS, Biostrong,
Bio-Algeen aj.) a některé mají stanovenou účinnost ještě vyšší.
Vzhledem ke kapacitě navrhovaného areálu bude areál podléhat zákonu č. 76/2002 Sb. o
integrované prevenci a oznamovatel bude muset získat integrované povolení. V tomto povolení budou
stanoveny závazné podmínky provozu a jejich plnění bude trvale kontrolováno, především Krajským úřadem
a ČIŽP.
Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí jsou zpracovatelem posudku do návrhu stanoviska
formulována následující opatření:


na jihovýchodním okraji areálu vybudovat zemní protihlukový val, který zabrání pronikání hluku
z provozu štítových ventilátorů do chráněných prostor v obci Pihovice, zemní val musí mít
minimální výšku 3,5 m a délku 150 m. Zemní val bude doplněn o protihlukovou stěnu o výšce 2
m z betonových prvků, alternativně může být použito dřevo. Val bude osázen zelení



dle samostatného projektu sadových úprav provést výsadby zeleně v areálu farmy při
severovýchodním a jihovýchodním okraji



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, tímto
provozním řádem zejména zajistit povinnost trvalé aplikace biotechnických přípravků do krmiva
drůbeže, které prokazatelně snižují emise amoniaku a dalších zápachových látek z chov a to
minimálně o 30 %

Oddělení odpadového hospodářství

Podstata vyjádření
Toto oddělení nemá k dokumentaci žádné připomínky.
Ing. Pantoflíček Petr
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Vypořádání
Bez připomínek.
Oddělení ochrany přírody

Podstata vyjádření
Vzhledem k umístění záměru ve stávajícím areálu
připomínky.

nemá toto oddělení ČIŽP k záměru žádné

Vypořádání
Bez připomínek.

Oddělení ochrany lesa

Podstata vyjádření
Realizací záměru nedojde k záboru lesních pozemků ani k dotčení ochranného pásma lesa atak není
k dokumentaci připomínek.
Vypořádání
Bez připomínek - vyjádření je kladné.

2) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
ze dne 14. 10. 2021

čj. KHSPL/27375/21/2021

Podstata vyjádření
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje s hodnocením dokumentace záměru souhlasí.

Vypořádání
Bez připomínek.

6. Okruh dotčených územních samosprávných celků:
Město Klatovy
Plzeňský kraj

Ing. Pantoflíček Petr
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Datum vydání závazného stanoviska:

Otisk úředního razítka příslušného úřadu:

Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:

Ing. Pantoflíček Petr
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PŘÍLOHA
1. Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Plzeň, ze dne 25. 10. 2021, čj. ČIŽP/43/2021/4832
2. Vyjádření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem se sídlem v Plzni, ze dne 14. 10. 2021 čj.
KHSPL/27375/21/2021
3. Prodloužení autorizace zpracovatele posudku

Ing. Pantoflíček Petr
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Příloha č. 1
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Příloha č. 2

Ing. Pantoflíček Petr
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Příloha č. 3

Ing. Pantoflíček Petr
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