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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“).   

Výroková část 

Povinné údaje 

Název záměru:  FARMA KUŘIC LENEŠICE - HALA 14 

Kapacita (rozsah) záměru:   

Předmětem záměru je rozšíření farmy Lenešice pro odchov kuřic, které spočívá ve výstavbě 
nové haly o kapacitě 120 000 kusů kuřic s voliérovou technologií chovu.  

Označení Objekt Kategorie 
zvířat 

Počet kusů Přepočítávací 
koeficient na DJ 

DJ 

11,12,13 stávající haly kuřice 212 200 0,0014 297,08 DJ 

14 nová hala  kuřice 120 000 0,0014 168,00 DJ 

 celkem kuřice 332.200 0,0014 465,08 DJ 

Pozn. V tabulce byl použitý přepočet pro kuřice dle metodického výkladu OPVŽP MŽP č. j. 72156/ENV/08 ze dne 24. 9. 2008. 

Vnější rozměry nové haly jsou 85,02 x 24,32 m s výškou v hřebeni 9,5 m. Ventilace 
předpokládá umístění 24 kusů axiálních ventilátorů velikosti 140 cm o výkonu á 38 500 m3/h 
a 12 kusů axiálních ventilátorů velikosti 100 cm s výkonem á 20 500 m3/h. V případě 
výpadku elektrické energie bude k dispozici záložní zdroj elektrické energie o elektrickém 
výkonu 125 kVA, jmenovitém tepelném výkonu 161 kW, resp. příkonu 258 kW (dle údajů 
výrobce) a tepelné účinnosti cca 62 %. Agregát je umístěn v krytém objektu v jižní části 
areálu. Součástí záměru bude vybudování plastové jímky na odpadní vody z oplachů stájí 
a z plochy pro odvoz trusu o objemu 4 m3. U haly 14 bude čtveřice zásobníků (krmných sil) 
s kapacitou sila 24 tun. Celkem tedy jednorázově až 96 tun krmiva. Provozní doba záměru je 
nepřetržitá, s celoročními turnusy po 15 - 18 týdnech s následnou přestávkou. Realizací 
záměru dojde k navýšení množství produkovaného trusu o cca 1 804 tun ročně. Nadále bude 
trus odvážen smluvními odběrateli nejméně 3 x v týdnu. 
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Zařazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu:  

Záměr je ve smyslu přílohy č. 1 zákona zařazen do kategorie I., bod 68 Zařízení k chovu 
drůbeže nebo prasat s prostorem pro více než stanovený počet: a) kusů kuřat, b) kusů 
slepic; c) kusů prasat na porážku nad 30 kg nebo; d) kusů prasnic (a - 85 000 ks; b - 
60 000 ks; c - 3 000 ks; d - 900 ks).  

Umístění záměru:   kraj: Ústecký  
     obec: Lenešice  

k. ú.: Lenešice  - p.č.st. 591, p.č. 3915/15; 3915/16 a   
3915/17.  

Obchodní firma oznamovatele: VEJCE CZ s.r.o. 

IČ oznamovatele:   274 28 559   

Sídlo (bydliště) oznamovatele: Nedokončená 1618, 198 00 Praha 9 - Kyje 

Krajský úřad Ústeckého kraje jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona  
na základě § 9a odst. 1 a přílohy č. 6 k zákonu 

                                                        vydává 

S O U H L A S N É    Z Á V A Z N É    S T A N O V I S K O 

k záměru 

FARMA KUŘIC LENEŠICE - HALA 14 

Krajský úřad Ústeckého kraje na základě § 9a odst. 1 zákona stanovuje následující závazné 
podmínky pro navazující řízení, jejichž předmětem bude umístění nebo provedení záměru 
FARMA KUŘIC LENEŠICE - HALA 14. 

Podmínky pro fázi přípravy záměru: 

1. V rámci projektové dokumentace ke stavebnímu řízení navrhnout technická opatření, 
která povedou k omezení skokového nárůstu hlučnosti u nejbližší obytné zástavby. 

2. V rámci projektové dokumentace ke stavebnímu řízení řešit systém nakládání 
s dešťovými vodami tak, aby bylo umožněno jejich další využití pro potřeby hrubého mytí 
podlah stájí, případně pro zálivku zeleně v rámci areálu. 

Podmínky pro fázi realizace (výstavby) záměru: 

3. Pracovní doba na staveništi, včetně staveništní dopravy, je povolena pouze v denní době 
od 07:00 do 21:00 hodin každý den v týdnu. 

4. Zařízení staveniště v suchém období pravidelně skrápět tak, aby nedocházelo ke zvýšené 
prašnosti.  

5. Zajistit ozelenění nezpevněných ploch v areálu v návaznosti na podmínky územně 
plánovací dokumentace.  

6. Stavbu provádět takovým způsobem, aby během její realizace nedošlo ke znečištění 
povrchových a podzemních vod.  

7. Stavební techniku a veškeré stroje spojené s výstavbou odstavovat (parkovat) na 
vodohospodářsky zabezpečených plochách, popř. tyto prostředky zajistit záchytnými 
úkapovými vanami pro možný únik ropných látek. 
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Podmínky pro fázi provozu záměru: 

8. Ve fázi zkušebního provozu ověřit měřením skutečné hodnoty hlučnosti a to jak pro 
chráněné venkovní prostory, tak pro pracovní prostředí zaměstnanců. V případě 
prokázání překročení hygienických limitů hluku provést dodatečná protihluková opatření, 
která budou projednána s příslušnou krajskou hygienickou stanicí. 

9. Veškeré odpadní vody z provozu haly odvádět do vodohospodářsky zabezpečených jímek 
odpadních vod s následným odvozem na ČOV. 

10. Před stěnou s ventilátory umístit předsazený celoplošný deflektor, který zabraňuje 
rozptýlení prachových částic do blízkého okolí. 

11. Jako součást plnění snižující technologie pro zdroj znečišťování ovzduší z hlediska 
omezování emisí amoniaku používat jako součást krmných směsí biotechnologický 
přípravek s ověřenou účinností. 

12. Jako součást plnění snižující technologie pro zdroj znečišťování ovzduší z hlediska 
omezování emisí tuhých znečišťujících látek vybavit sklady na krmiva uzavřeným 
systémem pneumatického plnění.  

13. Ventilátory umístit na vzdálenějším štítu haly s orientací mimo obytnou zástavbu 
a rozptýlením odpadního vzduchu na straně ustájení směřující mimo citlivý receptor. 

14. Automatizace výměny vzduchu s regulací teploty uvnitř haly řešit tak, aby byly efektivně 
snižovány koncentrace znečišťujících látek v odpadní vzdušině. 

15. Pozdržet trus na pásu po dobu 3 - 4 dní za účelem jeho prosoušení a teprve pak dopravit 
pásem na kontejner k odvozu mimo areál. 

16. Předávat trus do kompostárny jako surovinu k výrobě kompostu. Originální účetní doklady 
prokazující jeho předání do kompostárny uchovávat nejméně po dobu pěti let a na 
vyžádání předložit kontrolním orgánům. 

17. Komunikace a pojízdné plochy v areálu provozovny pravidelně uklízet za účelem 
maximálního snížení sekundární prašnosti od projíždějících automobilů a jiných mobilních 
strojů. 

18. V případě opakovaných oprávněných stížností na zápach z činností přímo či nepřímo 
souvisejících s chovem, provozovatel bezodkladně navrhne a uskuteční opatření 
k eliminaci situace obtěžování zápachem, návrh opatření provozovatel předloží 
příslušnému orgánu státní správy na úseku integrované prevence. 

Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí  

19. V pravidelném intervalu 5 let provádět kontrolu těsnosti všech skladovacích jímek na 
odpadní vody v souladu s ČSN 75 0905. 

ODŮVODNĚNÍ 

Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení uvedených 
podmínek 

Předmětem posuzovaného záměru je rozšíření stávajícího odchovu kuřic. Současný provoz 
stávajících 3 hal s celkovou kapacitou 212 200 ks kuřic bude rozšířen výstavbou nové haly 
označené číslem 14 s kapacitou pro 120 000 ks kuřic. Jedná se tak o změnu záměru 
v kategorii I., která vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhla příslušné limitní hodnoty ve 
smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona.  K posouzení vlivů záměru na životní prostředí byla proto 
v lednu 2018 v souladu s § 6 odst. 5 a § 8 zákona předložena příslušnému úřadu 
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí zpracovaná v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu 
(dále jen „dokumentace“). Záměr je v dokumentaci posuzován v jedné aktivní variantě. 
Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí byly na základě dokumentace vyhodnoceny 
jako nevýznamné, popřípadě málo významné. Nejvýznamnějším vlivem na životní prostředí 
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spojeným s realizací záměru je zábor zemědělské půdy z půdního fondu. Dochází k záboru 
půdy ve II. třídě ochrany. Možnost odnětí půdy z půdního fondu byla již prověřena při 
pořízení územně plánovací dokumentace. Nejvýznamnějšími vlivy identifikovanými ve fázi 
provozu záměru jsou vlivy na ovzduší (produkce amoniaku, zápachových látek) a vlivy na 
hlukové poměry v lokalitě.  

Vlivy na kvalitu ovzduší byly vyhodnoceny podrobně autorizovanou rozptylovou studií 
(Ing. Josef Vraňan, listopad 2017), která hodnotí relevantní škodliviny spojené se 
zemědělským provozem chovu drůbeže. V rámci chovů drůbeže je do ovzduší zpravidla 
emitována směs plynů s obsahem oxidu uhličitého, vodních par a dalších plynů (amoniak, 
sirovodík, oxid uhličitý, metan, oxid dusný, kyselina máselná, kyselina octová a další). Podle 
běžného posuzování je jednoznačně považován za hlavní škodlivou příměs a reprezentativní 
zápachovou složku ve stájovém ovzduší amoniak (dále jen NH3). Pro kvantitativní stanovení 
emisí znečišťujících látek byly použity emisní faktory dle Věstníku Ministerstva Životního 
prostředí (ročník XIII, únor 2013, částka 1 a 2). Do výpočtu nebyly zahrnuty emise z aplikace 
exkrementů, neboť je trus odvážen a zapravován na pozemcích smluvních odběratelů. 
Celková roční emise celého provozu (332 200 ks nosnic) byla vypočtena 89,6 t NH3. Jedná 
se tak o vyjmenovaný stacionární zdroj dle kódu 8. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší - Chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t 
včetně. Pro NH3 nejsou zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, 
stanoveny imisní limity. Porovnání bylo proto provedeno s doporučenými hodnotami EPA 
(California Environmental Protection Agency), kde je pro NH3 z důvodu dráždění očí 
a respiračního systému stanovena akutní (krátkodobá) toxická REL (reference exposure 
level) pro maximální hodinovou expozici v hodnotě 3 200 μg/m3, hodnota chronické 
(dlouhodobé) toxické expozice 200 μg/m3 a čichový práh amoniaku v hodnotě 27 μg/m3. Pro 
výpočet byla zvolena síť referenčních bodů o vzdálenosti 100 x 100 m a výšce 1,5 m nad 
terénem (107 bodů celkem) tak, aby byly pokryty nejbližší chráněné objekty a okolí záměru. 
Současně byly zvoleny 3 body reprezentující nejbližší obytnou zástavbu vzdálenou od 
hranice areálu v intervalu 182 – 187 m (bod č. 1000 - Rodinný dům, č. p. 554, bod č. 1001 – 
Rodinný dům, č. p. 250 a bod č. 1002 - Rodinný dům, č. p. 379).  Maximální hodinová imisní 
koncentrace NH3 v pozadí byla odborným odhadem stanovena na úrovni 10 μg/m3.  
Dle provedeného výpočtu se roční průměrné koncentrace NH3 u nejbližší obytné zástavby 
pohybují v rozmezí 2,03 – 2,41 μg/m3, maximální denní koncentrace NH3 se u nejbližší 
obytné zástavby pohybují v rozmezí 97,79 – 108,56 μg/m3 s pravděpodobností výskytu 218 – 
266 hodin/rok. Maximální hodinové koncentrace NH3 se u nejbližší obytné zástavby pohybují 
v rozmezí 112,79 – 125,21 μg/m3 s pravděpodobností výskytu 318 - 371 hodin/rok. Přestože 
provozem záměru dojde ke zvýšení imisní koncentrace NH3, lze považovat tyto koncentrace 
vzhledem k ovlivnění stávajících imisních charakteristik za přijatelné, neboť ve sledovaných 
referenčních bodech předmětné lokality, reprezentujících obytnou zástavbu, dojde k nárůstu 
imisní koncentrace maximálně o 1 % doporučené limitní hodnoty stanovené pro maximální 
hodinovou koncentraci NH3 a 0,38 % doporučené limitní hodnoty stanovené pro průměrnou 
roční koncentraci NH3. Při srovnání výsledných koncentrací NH3 s nejnižší referenční 
hodnotou čichového prahu již nyní dochází a i nadále bude docházet ve výpočtových bodech 
reprezentujících obytnou zástavbu k překračování jeho hodnoty. V případě nepříznivých 
rozptylových podmínek tak bude i nadále docházet u citlivých jedinců populace k obtěžování 
zápachem, které je však srovnatelné se současným stavem. 
V lokalitě dochází dle nejnovějších 5ti letých klouzavých průměrů koncentrací znečišťujících 
látek (zdroj: CHMi) za období 2012 - 2016 k překračování imisních limitů pro průměrnou 
roční koncentraci benzo(a)pyrenu. Není však předpokládáno, že by realizací ani provozem 
záměru docházelo k dalšímu významnému imisnímu příspěvku této škodliviny. V době 
výstavby se očekává nájezd 3 - 5 nákladních vozidel za den a v období provozu se očekává 
nárůst o cca 3 nákladní automobily denně. Současně příspěvky dalších relevantních 
škodlivin (tuhé znečišťující látky, oxidy dusíku) ke stávající imisní situaci budou 
zanedbatelné. Emise tuhých znečišťujících látek budou v období výstavby po dobu cca 3 - 6 
měsíců omezeny standardními postupy (zkrápěním, zaplachtováním vozidel apod.). 
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Vlivy hluku byly posouzeny v rámci Hlukové studie (Mgr. Michal Grégr, září 2017). Pro 
zhodnocení hlukově nejnepříznivější situace je mimo stacionární zdroje uvedené v tabulce 
č. 3 Hlukové studie v modelu počítáno i s provozem záložního dieselagregátu, který bude 
reálně v provozu pouze v případě výpadku elektrické energie a hlukem z dopravy. Jako 
výpočtové body byla zvolena reprezentativní místa nejbližší hlukově chráněné zástavby. Bod 
V1 - bytový dům č. p. 127, obec Lenešice vzdálen cca 442 m JV směrem od záměru a bod 
V2 - rodinný dům č. p. 379, obec Lenešice vzdálen cca 470 m J směrem od záměru. Výpočet 
hluku ze stacionárních zdrojů byl proveden pro situaci před a po realizaci záměru, a to 
v denní a noční dobu. Výsledné hodnoty pro denní dobu se ve zvolených výpočtových 
bodech pohybují v hodnotě LAeq,8h = 39,7 – 40,6 dB a pro noční dobu LAeq,1h = 37,0 – 37,7 dB, 
přičemž hygienický limit pro denní dobu je LAeq,8h = 50 dB a pro noční dobu LAeq,1h = 40 dB. 
Dle uvedených hodnot nedojde v dané lokalitě k celkovému ani dílčímu překročení 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, LAeq,T nad limitní hodnoty stanovené dle nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., v aktuálním znění. Tuto skutečnost lze však vzhledem k hodnotám 
blížícím se limitům ověřit měřením ve zkušebním provozu. Po dobu výstavby může dojít 
k dočasnému zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku budou zejména 
stavební práce a dále dopravní zátěž lokality. S ohledem na relativně krátkou dobu výstavby 
lze však považovat zvýšení hlukové zátěže za akceptovatelné.  

Možnosti ovlivnění zdraví obyvatelstva byly posouzeny na základě autorizovaného 
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví, zpracovaného RNDr. Irenou Dvořákovou v listopadu 
2017. Studie se věnuje vlivům expozice NH3, hluku a charakteristice souvisejících 
zdravotních rizik. Vzhledem k uvedeným referenčním koncentracím NH3 pro chronický 
účinek a očekávaným koncentracím NH3 je možné zdravotní riziko v okolí farmy Lenešice po 
realizaci záměru označeno za nevýznamné. Z výsledků rozptylové studie je však zřejmé, že 
po realizaci záměru může být krátkodobě překračován nejnižší udávaný spodní okraj 
rozmezí čichového prahu amoniaku pro citlivé osoby, který je udáván v hodnotě cca 
30 μg/m3. Doba trvání tohoto stavu během roku, vypočtená v rozptylové studii, se však 
pohybuje pouze v délce několika dnů. Je tedy možné, že u nejbližší obytné zástavby bude za 
nepříznivé kombinace emisních a rozptylových podmínek u citlivějších osob docházet 
k postřehnutelným pachovým vjemům, ke kterým již dle provedených výpočtů dochází 
v současnosti. Obtěžování zápachem se obecně nepovažuje za zdravotní riziko a nejedná 
se o koncentrace, které by se vymykaly běžnému stavu na českém venkově. Z hlediska vlivů 
hluku na veřejné zdraví byly nejvyšší zjištěné hodnoty ze stacionárních zdrojů po rozšíření 
farmy na úrovni, která neznamená zatížení obyvatel a nelze očekávat jejich nepříznivé 
účinky.  

Při posuzování vlivů realizace a provozu záměru na životní prostředí, které jsou podrobněji 
popsány v kapitole D. I. dokumentace, nebyly prokázány jiné potencionálně významné vlivy 
na složky životního prostředí resp. na obyvatelstvo, ovzduší a klima, hlukovou situaci, 
povrchové a podzemní vody, půdu, horninové prostředí, faunu, flóru, ekosystémy, krajinu, 
hmotný majetek a kulturní památky ani na životní prostředí jako celek. Znečišťování ovzduší 
spojené se záměrem bude minimalizováno technickými i organizačními opatřeními.    

K dokumentaci bylo doručeno celkem 7 vyjádření (6 vyjádření od dotčených správních úřadů 
a 1 vyjádření od dotčeného samosprávného celku). Veškeré relevantní požadavky 
vyplývající z došlých vyjádření byly zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem 
komentovány, popřípadě jsou zapracovány do tohoto závazného stanoviska. Vzhledem 
k tomu, že příslušný úřad neobdržel žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti 
k dokumentaci, veřejné projednání podle § 17 odst. 1 zákona se nekonalo.  

Zpracovatel posudku konstatuje, že z hlediska předepsaného obsahu je dokumentace úplná 
a dostačující k procesu posouzení vlivů záměru na životní prostředí a ztotožňuje se 
se závěry dokumentace, s ohledem na významnost a rozsah souvisejících vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví. Během procesu posuzování vlivů na životní prostředí nebyly 
nalezeny důvody závažného negativního ovlivnění životního prostředí v důsledku realizace 
tohoto záměru v posuzovaném rozsahu a za předpokladu dodržení navržených opatření.  
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Na základě výše uvedeného, výsledků autorizovaných studií předložených v rámci 
dokumentace, závěrů hodnocení posudku a vyjádření k nim uplatněných, se příslušný úřad 
ztotožnil se závěry posudku a došel k závěru, že proces posuzování proběhl v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona a vyhlášky č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti 
a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. 
Vlivy záměru na životní prostředí byly posouzeny ze všech podstatných hledisek 
a nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími předpisy. Z pohledu akceptovatelnosti 
dopadů na životní prostředí lze konstatovat, že v procesu posuzování vlivů na životní 
prostředí nebyl zjištěn natolik významný faktor, který by byl důvodem k vydání 
nesouhlasného stanoviska. Předmětný záměr lze při respektování podmínek tohoto 
stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné závazné stanovisko.  

Odůvodnění stanovených podmínek:  

Podmínky v tomto stanovisku vzešly z průběhu procesu posuzování vlivů na životní 
prostředí. Stanovené podmínky vychází z návrhu zpracovatele posudku a jsou z časového 
hlediska orientovány jak do období přípravy stavby, tak do období výstavby i vlastního 
provozu areálu včetně následného monitorování a rozboru vlivů. Podmínky z návrhu 
stanoviska zpracovatele posudku a připomínky a požadavky dotčených územních 
samosprávných celků a dotčených správních úřadů obdržené v rámci procesu posuzování 
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, které vyplývají ze zákonných požadavků, do 
podmínek závazného stanoviska zahrnuty nebyly, neboť povinnost splnit takovéto 
požadavky ukládají oznamovateli platné právní předpisy.  

Podmínka č. 1 – realizací záměru dojde u nejbližších hlukově chráněných objektů 
k výraznému skokovému navýšení hlučnosti zejména v nočních hodinách u referenčního 
bodu V1 o 14,2 dB a referenčního bodu V2 o 11,3 dB (v denní době o 3 - 10,6 dB). Přestože 
nedochází k překročení platných hygienických limitů, je zřejmé, že dojde k významnému 
ovlivnění hlukové situace v lokalitě. Území se přiblíží k vyčerpání limitu z hlediska hlukové 
zátěže v noční době. Nový akustický stav tak může být velmi negativně vnímán ze strany 
obyvatel jako obtěžující a rušivý. Proto je požadováno v dalším stupni řízení navrhnout 
technická opatření, která skokový nárůst hlučnosti z provozu nové haly omezí.  

Podmínka č. 2 – podmínka vyplývá z všeobecných předpisů a technických norem 
hospodaření se srážkovými vodami a z cílů Národního akčního plánu adaptace na změnu 
klimatu. Dle dokumentace je většina spotřeby pokryta z vodovodního řadu a dále čerpáním 
vody z vrtu, jakožto užitkové vody pro napájení kuřic v maximálním povoleném množství 
5 400 m3/rok. Průměrná roční spotřeba vody po realizaci záměru je uvedena v hodnotě 
11 970,5 m3. Dle dokumentace jsou množství odváděných dešťových vod ze střechy nové 
haly a z ostatních zpevněných ploch celkem 1 810,02 m3/rok (cca 15 % z celkové potřeby 
a cca 33,5 % z povoleného odběru vody z vrtu). Opakované používání dešťové vody je 
jednou z podmínek nejlepších dostupných technik. Vzhledem k minimalizaci vlivů záměru na 
podzemní vody je nezbytné přizpůsobit systém nakládání s dešťovými vodami tak, aby bylo 
možné jejich přednostní využití.  

Podmínka č. 3 – podmínka vychází obecně z preventivních opatření pro minimalizaci vlivů 
v kapitole D. IV. dokumentace. Omezení pracovní doby na staveništi záměru na dobu od 
07:00 do 21:00 hod má za cíl zajistit nerušení nočního klidu v přilehlých obytných zónách 
činnostmi na staveništi a staveništní dopravou v noční době. 

Podmínka č. 4 – podmínka vychází obecně z preventivních opatření pro minimalizaci vlivů 
v kapitole D. IV. dokumentace. Účelem opatření je minimalizace vlivů na ovzduší během 
provádění stavebních prací. Stavební práce jsou převážně spojovány s tvorbou tuhých 
znečišťujících látek. Vznikají například během zemních prací při stavbách, při demolicích 
objektů, těžbě zemních hmot, v důsledku sekundární prašnosti při dopravě na nezpevněných 
a prašných cestách apod. Prašný aerosol může způsobovat podráždění sliznice a negativně 
ovlivňovat funkci i kvalitu řasinkového epitelu v horních cestách dýchacích, snižovat 
samočistící schopnosti a obranyschopnost dýchacího systému a tím vyvolat vhodné 
podmínky pro vznik bakteriálních či virových respiračních infekcí. Krátkodobé zvýšení 
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denních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 se podílí na nárůstu celkové 
nemocnosti i úmrtnosti (zejména na onemocnění srdce a cév). Proto je nutné během 
výstavby přijmout navržená opatření a omezit tvorbu suspendovaných částic. 

Podmínka č. 5 – podmínka vychází obecně z preventivních opatření pro minimalizaci vlivů 
v kapitole D. IV. dokumentace. Opatření je uloženo z důvodu, že výsadby zeleně nejsou v 
aktuálních podkladech nijak definované a současně je nutné splnění platných územních 
limitů.   

Podmínky č. 6 a 7 – podmínky jsou stanoveny za účelem zajištění zapracování opatření k 
předcházení kontaminace podzemních a povrchových vod. Během výstavby může dojít 
k vyplavování znečištěných vod z nezpevněných částí staveniště, nebo odvodněním 
stavebních jam, a následně ke znečištění povrchových vodních útvarů. Podobně může dojít 
k haváriím mechanizace spojených s úniky látek škodlivých vodám do horninového prostředí. 
Výstavba musí být prováděna tak, aby k tomu nedocházelo a havarijním stavům se 
přecházelo. Jedná se např. o zajištění přečištění dešťových vod před jejich vypouštěním do 
povrchových vod v usazovacích nádržích vybavených nornými stěnami, zabránění 
kontaminaci podzemních vod a půdy instalací záchytných nádob pod parkující automobily a 
stavební stroje a používání biologicky odbouratelných látek, které snižují rizika kontaminace 
životního prostředí ropnými látkami apod.  

Podmínka č. 8 – podmínka vychází z požadavku Krajské hygienické stanice. Kontrolní 
měření hluku po uvedení záměru do provozu je nezbytné k ověření, zda předpoklady 
hlukového zatížení podle modelů byly správné a zda protihluková opatření zajišťují míru 
hluku v mezích limitů. Výsledné skutečné provedení stavby může být také v určité míře 
odlišné oproti projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, to může vést k mírně odlišné 
hlukové expozici, než bylo původně předpokládáno a také vzhledem k tomu, že výstavbou 
nové haly včetně vzduchotechniky se území přiblíží k vyčerpání limitu z hlediska hlukové 
zátěže v noční době.  

Podmínka č. 9 – podmínka vychází obecně z preventivních opatření pro minimalizaci vlivů 
v kapitole D. IV. dokumentace. Cílem opatření je zajistit předcházení kontaminace 
podzemních a povrchových vod ve fázi provozu záměru. 

Podmínky č. 10, 11, 12, 13, 14, 17 a 18 – podmínky vychází obecně z preventivních opatření 
v kapitole D. IV. dokumentace. Cílem opatření je minimalizace vlivů záměru na kvalitu 
ovzduší ve vztahu k omezování pachové zátěže a emisí tuhých znečišťujících látek.  

Podmínka č. 15 – podmínka vychází obecně z preventivních opatření pro minimalizaci vlivů 
v kapitole D. IV. dokumentace. Je navržena v souladu se zásadami správné zemědělské 
praxe v oblasti nakládání se statkovými hnojivy a zároveň jako snižující opatření produkce 
amoniaku včetně kontroly jejich plnění. 

Podmínka č. 16 – podmínka vychází obecně z popisu záměru ve smyslu nakládání 
s odpadním trusem a je uložena pro potřeby doložení předání odpadu oprávněné osobě 
(odběr trusu z farmy Lenešice je zajištěn předběžnou smlouvou o smlouvě budoucí se 
společností Kompostárna Jarošovice s.r.o., Jarošovice 829, 375 01 Týn nad Vltavou). 
Obdobně bude postupováno v případě změny oprávněného smluvního odběratele (např. 
předání trusu do bioplynové stanice).  

Podmínka č. 19 – vychází obecně z dokumentace a návrhu stanoviska zpracovatelem 
posudku. Podmínka je uložena z hlediska prevence a zabezpečení provozu z pohledu 
možné kontaminace podzemních a povrchových vod. 

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

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví lze hodnotit jako nízké a akceptovatelné s lokálním 
rozsahem. Za relevantní negativní vlivy na obyvatelstvo v období realizace lze považovat 
zejména možné navýšení hlukové zátěže a znečištění ovzduší. Možnosti expozice 
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obyvatelstva hlukem a imisním zatížením byly proto ověřeny v akustické a rozptylové studii 
(viz výše). V průběhu výstavby nových objektů může po omezený čas docházet ke zhoršení 
akustické situace a zvýšení prašnosti v daném území, a to především dopravou stavebního 
materiálu a odvozem stavební suti po místních komunikacích a rovněž v souvislosti 
s prováděním vlastních stavebních prací. Jedná se o vliv dočasný s dobou trvání cca 3 - 6 
měsíců. Vlivy na obyvatelstvo ve fázi provozu jsou předmětem Posouzení vlivů na veřejné 
zdraví, které je přílohovou součástí dokumentace. Ze závěru hodnocení vyplývá, že 
u posuzovaného záměru, situovaného ve vzdálenosti cca 0,4 km od nejbližších obcí, není 
podle současných poznatků důvod k obavám ze zvýšení zdravotního rizika pro jejich 
obyvatele. Z dokumentace a odborných studií týkajících se posouzení vlivů na veřejné zdraví 
vyplývá, že realizací záměru může dojít u nejbližší obytné zástavby za nepříznivé kombinace 
emisních a rozptylových podmínek u citlivějších osob k obtěžování zápachem. Intenzita 
dopravy vyvolaná záměrem je celoroční a vykazuje výkyvy spojené s turnusovou výrobou ve 
farmě. Plánovaným provozem nové farmy dojde pro danou oblast k nárůstu četnosti nákladní 
dopravy o cca 3 nákladní auta denně a maximálně o 2 osobní automobily denně. Vzhledem 
ke stávající dopravě se jedná o vliv nevýznamný. Rovněž vliv na zdravotní stav obyvatelstva 
zprostředkovaně přes půdu není předpokládán. Veškerá produkce trusu z farmy bude 
odvážena jako surovina pro výrobu kompostu smluvním odběratelem. Vlivy záměru na 
veřejné zdraví lze z hlediska velikosti a významnosti označit jako akceptovatelné. 

Vlivy na kvalitu ovzduší a klima lze považovat velikostí za málo významné. Z provedeného 
popisu záměru vyplývá, že imisní zátěž vyvolaná realizací záměru nezpůsobí překračování 
imisních limitů ve stávajícím imisním pozadí. Celá fáze výstavby bude relativně krátká 
a nebude probíhat nepřetržitě a při dodržení uvedených opatření nedojde k žádnému 
významnému ovlivnění. Rovněž fáze provozu vzhledem k předpokládaným relativně nízkým 
hodnotám celkových emisí škodlivin, jejich hmotnostních toků a vzdálenosti obytné zástavby 
nezpůsobí překračování imisních limitů ve stávajícím imisním pozadí. V části posuzovaného 
území jsou překročeny průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu, k jehož limitu se při 
hodnocení kvality ovzduší dle § 12 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve 
znění pozdějších předpisů pouze přihlíží. Součástí záměru nejsou takové zdroje, které by 
významným způsobem ovlivnily hodnoty imisních koncentrací benzo(a)pyrenu, jehož 
hodnoty jsou v současné době nad úrovní stanoveného limitu. Na základě výpočtů příspěvků 
k imisní koncentraci NH3 lze vyvodit závěr, že provozem záměru nedojde k překračování 
doporučených limitních hodnot, stanovených pro průměrnou roční a maximální hodinovou 
koncentraci NH3. Přestože provozem záměru dojde ke zvýšení imisní koncentrace NH3, lze 
považovat tyto koncentrace vzhledem k ovlivnění stávajících imisních charakteristik za 
přijatelné. Součástí záměru jsou opatření ke snížení nepříznivých vlivů na ovzduší a klima 
(tj. opatření ke snížení znečištění ovzduší ve fázi výstavby v podobě snižování resuspenze 
prachových částic i opatření ke snížení znečištění ovzduší ve fázi provozu záměru). Vlivy 
záměru na ovzduší a klima lze z hlediska velikosti a významnosti označit jako 
akceptovatelné. 

Z hlediska vlivů záměru na hlukovou situaci lze významný negativní vliv v případě realizace 
záměru vyloučit. Záměr bude realizován pouze v denní době a jeho výstavba se předpokládá 
po dobu maximálně 6 měsíců. Zařízení k výstavbě nebudou v provozu současně, ale jejich 
provoz bude přerušovaný. Doprava bude směrována převážně mimo obytnou zástavbu obce 
ke komunikaci I/28. Fáze provozu záměru byla prověřena hlukovou studií, která hodnotí stav 
před a po realizaci záměru. Součástí výpočtu jsou pouze stacionární zdroje hluku a to 
s ohledem na to, že u mobilních zdrojů nedochází k žádnému významnému navýšení. 
Z výsledků výpočtů je patrné, že dojde k navýšení hlukové zátěže v posuzované lokalitě. 
Hodnoty jsou však stále pod úrovní hygienického limitu. Negativní vlivy ostatních fyzikálních 
resp. biologických faktorů (vibrace, elektromagnetické záření nebo radioaktivní apod.) nejsou 
předpokládány. Vlivy záměru na hluk lze z hlediska velikosti a významnosti označit jako 
akceptovatelné. 
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Z hlediska vlivů realizace záměru na povrchové a podzemní vody se očekává nárůst 
spotřeby v souvislosti se stavební činností. Spotřeba vody po dobu výstavby je relativně 
nevýznamná a bude plně pokryta z vodovodního řadu, případně vrtu. Neočekává se, že by 
se výstavba záměru dotkla významným způsobem podzemních vod. Omezení vzniku 
havárie a havarijních stavů bude eliminováno realizovanými preventivními opatřeními. 
V době provozu nebude záměr představovat významné ovlivnění povrchových či 
podzemních vod. Vody pro zásobování areálu budou využívány z vodovodního řadu a vrtu 
do úrovně jeho vydatnosti a zejména povolení k odběru. Samotný záměr je dostatečným 
způsobem zabezpečen vůči úniku látek závadných vodám a nebezpečných látek. Vlivy na 
povrchové a podzemní vody v období provozu lze charakterizovat zejména v podobě 
navýšení objemu odváděných dešťových vod vlivem zvýšení zastavěné plochy. Dešťové 
vody budou jako doposud zasakovány na pozemcích investora. Celková spotřeba vody je 
dána potřebou pro napájení zvířat, vodou pro čištění a dále vodou pro sociální účely 
zaměstnanců. Její roční objem byl vyčíslen na 12 574,6 m3. Oplachové vody z haly budou 
svedeny do nové jímky o kapacitě 4 m3. Splaškové vody ze sociálního zařízení budou 
svedeny do stávající jímky na splaškové vody. Obě jímky jsou vodohospodářsky 
zabezpečené. Předpokládá se mírné navýšení produkce odpadních vod splaškových. Podle 
spotřeby vody lze očekávat navýšení z cca 480 m3 na 600 m3 splaškových vod za rok. 
Splaškové a oplachové vody jsou následně z jímky odčerpány a jsou odvezeny na ČOV. 
Celkově lze tedy konstatovat, že při dodržení navržených technických řešení 
vodohospodářských objektů a navržených opatření v dokumentaci a v podmínkách tohoto 
závazného stanoviska budou vlivy záměru na povrchové vodní toky nevýznamné 
a akceptovatelné. 

Z hlediska vlivů na půdu dochází k záboru půdy v ZPF ve II. třídě ochrany. Celkově se jedná 
o 2 911,2 m2 zastavěné plochy, kde hala tvoří 2 111 m2 a ostatní zpevněné plochy 800,2 m2. 
Tyto půdy je možné podmíněně odejmout s ohledem na požadavky územního plánování 
(maximální zastavěná plocha může být 80 %). Zde se jedná o plochy výrobní zemědělské, 
kde je umožněna výstavba halových objektů pro chov hospodářských zvířat. Ornici bude 
možné využít v rámci okolních ploch katastrálního území. Ostatní zemina bude využita 
k obsypům haly, nebo bude odvezena v souladu s platnými předpisy odpadového 
hospodářství. Vlivy na půdy z pohledu velikosti a významnosti lze považovat za 
akceptovatelné. 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje budou minimální. V místě záměru se 
nenachází žádné chráněné ložiskové území, stanovené dobývací prostory, poddolovaná 
území, území s výraznými svahovými deformacemi nebo území náchylná k sesuvům. 
Nejbližší chráněné ložiskové území se nachází východně od Lenešice – Vrbka u Postoloprt 
(hnědé uhlí) a Rvenice (štěrkopísky). Vzdálenost těchto oblastí je více než 3,3 kilometrů. 
V rámci výstavby haly nedojde terénními úpravami a přesunem zeminy k významnějším 
změnám v místní topografii. Zásahy do horninového prostředí odpovídají charakteru stavby 
a dotčenému horninovému prostředí a lze je považovat za běžné a akceptovatelné. Bilance 
skrývky se předpokládá sice přebytková, ale nedojde tím k větším změnám v charakteru 
reliéfu území. 

Realizace a provoz záměru negativním způsobem nezasáhne významné části fauny a flóry. 
Záměr je umístěn v těsné blízkosti stávajícího areálu. Ačkoliv se nachází v území Chráněné 
krajinné oblasti České středohoří, jde o území dlouhodobě využívané k zemědělským 
činnostem s výskytem běžných synantropních druhů fauny a flóry. Areál bude oplocen, 
ohraničen a bude provedena výsadba zeleně.  Záměr se sice nachází na širším území prvků 
systémů ekologické stability (nadregionální biokoridor), ale vzhledem k charakteru záměru 
lze předpokládat, že realizací záměru nebudou tyto prvky dotčeny, ovlivněny ani žádným 
způsobem narušeny. Do žádného z prvků regionálního či lokálního biokoridoru či biocentra 
záměr nezasahuje. Záměr rovněž nezasahuje do jiných maloplošných zvláště chráněných 
území. Dle stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody byl významný vliv na předmět 
ochrany této či jiné okolní lokality soustavy Natura 2000 vyloučen. Vlivy na flóru, faunu 
a ekosystémy lze z hlediska velikosti a významnosti označit jako málo významné.  
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Stávající krajina je již ovlivněna objekty, které se v místě záměru nacházejí (stáje a okolní 
haly a objekty). Samotná hala je uvažována o výšce cca 9,5 m a navazuje tak na stávající 
provedení ostatní trojice hal na farmě Lenešice. Rovněž i barevné provedení bude 
zachováno v šedém odstínu fasády. Záměr je viditelný zejména z obce Lenešice, která se 
nachází jižně od záměru cca 400 m k hranici obytné zástavby. Ze západní strany je areál 
krytý dalším zemědělským areálem a halou pily Lenešice. Ze strany severní a východní se 
nacházejí zejména zemědělsky obdělávané pozemky a postupně se viditelnost areálu farmy 
snižuje. Z pohledu vlivu na krajinu by tak nemělo dojít k významnému negativnímu ovlivnění 
krajiny, resp. vliv na krajinný ráz bude přijatelný. Realizací záměru nedojde vzhledem 
k rozsahu stavby k vytvoření nové charakteristiky posuzovaného území. Pro zmenšení 
negativních vlivů v krajině bude realizována výsadba vhodné zeleně. Vliv záměru na krajinný 
ráz lze tak považovat za akceptovatelný.  

Historicky nebo architektonicky cenné objekty, nebo objekty památkově chráněné, nebudou 
stavbou ovlivněny, neboť se v rámci posuzovaného území nenachází. Vliv na hmotný 
majetek a kulturní památky je tedy nulový.  

Nepříznivé přeshraniční vlivy s ohledem na vzdálenost státní hranice a typ záměru 
nenastanou.   

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud 
jde o znečišťování životního prostředí 

Dle hodnocení zpracovatele posudku vlastní technické a technologické řešení navrhovaného 
využití areálu 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. 
Navrhovaná opatření minimalizují dopady na jednotlivé složky životního prostředí a na 
obyvatele okolních obcí. Zároveň při dodržení parametrů navazujících na požadavky 
legislativy EU toto řešení skýtá garanci uplatnění nezbytné péče o chovaná zvířata. 
Za hlavní problematické okruhy vlivů posuzované stavby a jejich řešení v rámci 
dokumentace je možné považovat produkci amoniaku a ostatních zápachových 
a znečišťujících látek. Pro navrhovaný provoz jsou předepsána technická i technologická 
opatření, která prokazatelně snižují jejich produkci. Další problematický okruh je 
představovaný produkcí a následným odvozem vyprodukovaného drůbežího trusu ke 
smluvnímu partnerovi - Kompostárna Jarošovice.  Tento smluvní partner bude v průběhu 
roku přidávat dovezený drůbeží trus jako jednu ze složek při výrobě kompostu. Kompost pak 
bude průběžně prodávat jiným zemědělským subjektům. Otázka bezpečné manipulace 
s drůbežím trusem při výrobě kompostu je řešena v rámci platného integrovaného povolení 
kompostárny a odpovědnost za správné využití kompostu přechází na zemědělské 
společnosti, které budou kompost aplikovat na své pozemky dle schválených plánů 
organického hnojení.  
Technické řešení je detailně popsáno v kapitole B.I.6 dokumentace, kde je provedeno 
porovnání s nejlepšími dostupnými technikami. Dle názoru zpracovatele posudku je 
technické řešení záměru pro potřeby procesu EIA v dokumentaci dostačujícím způsobem 
popsáno a jsou respektovány požadavky na omezení, respektive vyloučení řady možných 
negativních vlivů na životní prostředí z hlediska vlastního záměru. Po technologické stránce 
se jedná o zvládnuté procesy včetně odpovídající ochrany životního prostředí. Detailnější 
řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů předpokládá 
v rámci další přípravy záměru pro příslušná řízení k povolení předmětného záměru. 
Pro potřeby posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví je technické řešení 
záměru v předložené dokumentaci popsáno dostatečným způsobem. Příslušný úřad se 
ztotožnil s názorem zpracovatele posudku a konstatuje, že při respektování stanovených 
podmínek lze posuzovaný záměr realizovat.  

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

Předložená dokumentace nenavrhuje variantní řešení záměru, oznamovatel předložil záměr 
v jedné základní hodnocené variantě.  
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Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí: 

 Dne 8. 12. 2017 byla Krajskému úřadu Ústeckého kraje předložena dokumentace 
s náležitostmi dle přílohy č. 4 k zákonu, zpracovaná Ing. Radkem Píšou, držitelem 
autorizace dle § 19 zákona (osvědčení č. j. 7270/856/OPVŽP/97, prodloužení platnosti 
autorizace č. j. 46960/ENV/15). Dokumentace byla dne 13. 12. 2017 rozeslána 
v souladu s § 8 odst. 2 zákona dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným 
celkům ke zveřejnění a k vyjádření. Dne 18. 12. 2017 byla zveřejněna informace 
o dokumentaci na úřední desce Obecního úřadu Lenešice a dne 21. 12. 2018 na úřední 
desce Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

Závěry dokumentace (Ing. Radek Píša, 29. 11. 2017) 

V dokumentaci byly vyhodnoceny všechny identifikované vlivy pro fázi výstavby, provozu 
a případného ukončení provozování. Vlivy na hlukovou a rozptylovou situaci byly podrobně 
hodnoceny v rámci specializovaných studií. Na jejich základě pak bylo provedeno 
vyhodnocení zdravotních rizik. Ve fázi výstavby byl jako nejvýznamnější identifikován vliv na 
zábor půdy. U provozu se očekává největší vliv na ovzduší, resp. pachovou zátěž. Z toho 
důvodu jsou navržena preventivní opatření ve vztahu k omezování pachové zátěže. Záměr 
nepředstavuje nadlimitní zátěž území, která by bránila jeho realizaci. Na základě kritického 
zhodnocení dostupných informací lze konstatovat, že realizace záměru je v zamýšlené 
lokalitě možná za předpokladu splnění všech preventivních opatření, zejména ve vztahu 
k omezování pachové zátěže. Za předpokladu splnění těchto opatření lze záměr 
v předmětné lokalitě považovat za akceptovatelný s přijatelným ovlivněním jednotlivých 
složek životního prostředí.  

 K dokumentaci obdržel krajský úřad celkem 6 vyjádření od dotčených orgánů 
a 1 vyjádření od dotčeného územního samosprávného celku. Krajský úřad neobdržel 
žádné vyjádření od veřejnosti. Připomínky v obdržených vyjádřeních byly zejména 
upozornění na platnou legislativu a další povolující řízení. 

 Dopisem ze dne 17. 1. 2018 byl pověřen na základě předešlého výběrového řízení 
zpracováním posudku Ing. Miroslav Nešpor, osvědčení odborné způsobilosti č. j. 
402/83/OPV/93 ze dne 9. 3. 1993 s prodloužením autorizace č. j. 30943/ENV/15 ze dne 
4. 5. 2015, a byly mu zaslány veškeré podklady pro zpracování posudku. 

 Dne 14. 2. 2018 krajský úřad obdržel posudek. 

Závěry posudku (Ing. Miroslav Nešpor, 10. 1. 2018) 

S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a v dalších podkladech a při respektování 
doporučení uvedených v návrhu stanoviska orgánu státní správy doporučuje realizovat 
záměr 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. 

 Veřejné projednání ve smyslu § 17 zákona nebylo konáno, neboť krajský úřad neobdržel 
odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti k dokumentaci. 

Vypořádání vyjádření k dokumentaci 

K dokumentaci byla obdržena vyjádření od následujících subjektů: 

Rada Ústeckého kraje, výpis z usnesení č. 037/32R/2018 ze dne 22. 1. 2018 (zasedání 

Rady Ústeckého kraje konané dne 10. 1. 2018). Rada Ústeckého kraje bere dokumentaci na 

vědomí a požaduje, aby se v následujícím kroku zpracovatel posudku podrobně zaměřil na 
způsob splnění všech vznesených požadavků a na relevantní vyhodnocení možných dopadů 
na životní prostředí dotčených obcí a veřejné zdraví. Dále pak musí být navržena jen taková 
varianta, která bude kontrolovatelná a pro obec přijatelná a to včetně dohody o opatřeních 
k prevenci, vyloučení, snížení a případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. 

Vypořádání vyjádření: v rámci zpracování posudku byly podrobně posouzeny všechny části 
předložené dokumentace, tak i všechny vznesené připomínky dotčených orgánů státní 
správy. Všechny důležité připomínky a požadavky byly následně zahrnuty do podmínek 
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návrhu stanoviska. To znamená, že tyto podmínky musí být akceptovány nejen v následných 
povolovacích řízeních, ale i ve fázi výstavby a následného provozu záměru. V rámci 
dokumentace je navržena jediná technická i dislokační varianta, která v následující 
projektové přípravě a provozu záměru veškeré podmínky stanovené předkládaným 
posudkem a uvedené v podmínkách návrhu stanoviska pro krajský úřad bude respektovat.   

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem (dále jen ČIZP), 
Zn.: ČIŽP/44/2018/356 ze dne 15. 1. 2018. Z hlediska ochrany ovzduší a ochrany vod nemá 
ČIŽP k předložené dokumentaci připomínky. Z hlediska ochrany přírody a krajiny 
upozorňuje, že je nezbytné kácení dřevin v souvislosti s realizací záměru provádět 
v mimohnízdním období, tj. v období vegetačního klidu. ČIŽP dále upozorňuje, že ke kácení 
dřevin rostoucích mimo les je třeba požádat příslušný orgán ochrany přírody o vydání 
povolení, aby nedošlo ke střetu s příslušným stanovením zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Vypořádání vyjádření: kácení dřevin rostoucích mimo les je obecně upraveno v § 8 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Povinnost provádět kácení 
dřevin rostoucích mimo les v mimovegetačním období vyplývá z § 5 vyhlášky 
č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Zde je uvedeno, že kácení 
dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se 
rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. V případě 
posuzovaného záměru je nutné získat povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 
v případě, že velikost a charakteristika dotčených dřevin přesahuje parametry uvedené v § 3 
citované vyhlášky. Nutnost provedení kácení dřevin v mimohnízdním období s ohledem na 
rušení rozmnožovacích schopností avifauny vyplývá z obecné ochrany rostlin a živočichů 
v § 5 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jedná se tedy 
o upozornění na zákonnou povinnost oznamovatele, kterou není nutné zahrnout do 
podmínek stanoviska.    

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, Zn.: KHSUL 2040/2018 ze dne 12. 1. 2018. 
Krajská hygienická stanice uvádí, že předloženou dokumentaci lze doporučit ke kladnému 
projednání. V dalším stupni řízení požaduje navrhnout taková technická opatření, která 
povedou k omezení skokového nárůstu hlučnosti u nebližší obytné zástavby. Současně 
požaduje řešit ochranu pracovníků před nepříznivými účinky hluku v pracovním prostředí 
v souladu s platnou legislativou, tj. zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými 
prováděcími předpisy. Upozorňuje, že výstavbou nové haly včetně vzduchotechniky se 
území přiblíží k vyčerpání limitu z hlediska hlukové zátěže v noční době. Nový stav může být 
velmi negativně vnímán ze strany obyvatel jako obtěžující a rušivý. Proto je požadováno v 
dalším stupni řízení navrhovat technická opatření, která skokový nárůst hlučnosti z provozu 
nové haly omezí. 

Vypořádání vyjádření: vzhledem k obsahu vyjádření pouze konstatujeme, že výše uvedené 
požadavky Krajské hygienické stanice jsou v podmínkách závazného stanoviska obsaženy.  

Krajská veterinární správa, Státní veterinární správy pro Ústecký kraj č. j.: 
SVS/2018/000627-U ze dne 2. 1. 2018. Krajská veterinární správa posoudila zaslanou 
dokumentaci a nemá k ní ani k záměru námitky. Současně upozorňuje, že pokud bude 
stavební záměr realizován, je nutné si vyžádat pro stavební řízení závazné stanovisko 
Krajské veterinární správy, které je podkladem pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. 
V rámci řízení o vydání závazného stanoviska se bude posuzovat projektová dokumentace 
stavby z pohledu ochrany zdraví a péče o pohodu a zdraví zvířat. 

Vypořádání vyjádření: vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.  

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č. j.: 4753/ZPZ/2017, 
JID: 15556/2018/KUUK ze dne 19. 1. 2018. Krajský úřad konstatuje, že stejně jako ve všech 
ostatních případech tohoto typu chybí stěžejní údaj o využití trusu z hlediska rizika pachové 
zátěže a eutrofizace povrchových a podzemních vod v případě nedostupnosti potřebné 
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výměry zemědělské půdy. Záměr se přitom nachází ve zranitelné oblasti dle vyhlášky 
č. 262/2012 Sb. Dokumentace tak musí být doplněna o:  

 specifikaci minimální potřebné výměry zemědělské půdy pro využití trusu při dodržení 
povinností podle § 6 – 8 vyhlášky č. 262/2012 Sb., a BAT a prohlášení o jejím smluvním 
zajištění, s označením konkrétních smluvních partnerů a s uvedením katastrálních 
území, v nichž bude trus na zemědělské půdě jejich prostřednictvím využit; 

 doklad o zajištění minimální předepsané kapacity pro uskladnění trusu v souladu s § 9 
vyhlášky č. 262/2012 Sb., a BAT, a to při očekávané celkové produkci trusu ve výši 
4 996 t/rok. 

Zároveň oznamovatele upozorňujeme, že dostupnost kapacit pro využití a uskladnění trusu 
bude předmětem hodnocení v navazujícím řízení o integrovaném povolení. 

Vypořádání vyjádření: v souvislosti s výše uvedeným požadavkem na doplnění informací 
oslovil zpracovatel posudku dopisem ze dne 23. 1. 2018 zpracovatele dokumentace 
v souladu s ustanovením § 9 odst. 6 zákona k doplnění podkladů, které byly použity pro 
zpracování dokumentace. Dne 30.1 2018 byly zpracovateli posudku zaslány zpracovatelem 
dokumentace doplňující údaje - viz přílohová část posudku. V tomto doplňku se uvádí, že 
veškerý vyprodukovaný trus bude smluvně předáván firmě Kompostárna Jarošovice s.r.o., 
která celou produkci zpracuje při výrobě kompostu. Kompostárna ročně zpracovává 19 000 t 
kompostu, který je následně uvedenou společností využíván na obhospodařovaných 
pozemcích a dále odprodáván dalším zemědělským podnikům, které již aplikují kompost na 
vlastní pozemky. Většina z nich se nachází v katastrálním území Týnu nad Vltavou a jeho 
okolí (například Bohunice, Hněvkovice, Temelín, Netěchovice, Koloděje nad Lužnicí, 
Pašovice, Březí a další). Dovezený drůbeží trus bude do kompostu přidáván průběžně, tedy 
v rámci celého roku. Nebude tedy nutné zajistit dlouhodobé skladování dovezeného trusu, 
jak by tomu bylo při přímé aplikaci na zemědělské pozemky. Kompostárna má dostatečnou 
kapacitu z hlediska vhodných ploch pro uložení kompostu a vstupních surovin - celková 
plocha kompostárny je 14 000 m2. Z došlých doplňujících údajů je zřejmé, že investor má 
smluvně zajištěný celkový odběr vyprodukovaného drůbežího trusu. Jeho využití pro výrobu 
kompostu je ještě příznivější, než by bylo u přímé aplikace trusu na zemědělské pozemky. 
Výroba a následná aplikace kompostů na zemědělské pozemky má zásadně příznivé 
vlastnosti na konečnou strukturu půdy, tuto provzdušňuje a tím i zlepšuje její kvalitu, včetně 
potřebného vyhnojení. Konečný výrobek - kompost má vlastní rozbory se stanovením 
jednotlivých látek, zejména dusíku. Aplikace na zemědělské pozemky pak stále podléhá 
požadavkům nitrátové směrnice, zejména z hlediska maximální hektarové dávky (Podle § 8, 
odst. 1, nařízení vlády č. 262/2012 Sb., nesmí množství celkového dusíku užitého ročně na 
zemědělských pozemcích v organických, organominerálních a statkových hnojivech v 
průměru celkové výměry zemědělských pozemků obchodního závodu překročit dávku 
170 kgN/ha.). 

Městský úřad Louny, odbor životního prostředí Zn. MULN/14525/2017/OZP/noM ze dne 
15. 1. 2018. Městský úřad z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu souhlasí 
s předloženou dokumentací, z hlediska ochrany ovzduší a ochrany vod nemá k dokumentaci 
připomínky. Z hlediska ochrany lesa a ochrany životního prostředí sděluje, že není 
příslušným správním orgánem k vyjádření. Z hlediska odpadového hospodářství je 
požadováno plnění následujících podmínek:  

 Bude dodržena hierarchie způsobu nakládání s odpady v souladu se zákonem 
o odpadech, tzn., že odpady budou přednostně nabídnuty oprávněným osobám do 
zařízení k využití. 

 Odpady, které nebudou využity, budou předány oprávněným osobám do zařízení 
k odstraňování odpadů (skládky, spalovny). 

 Výkopová zemina bude z části využita na okolní úpravy po dokončení stavby, zbylé 
množství uloženo na zařízení k využívání odpadů na povrch terénu. 
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 Pro ukládání odpadů budou zabezpečeny vhodné nádoby v souladu s vyhláškou 
č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 

 Stavební technika a veškeré stroje spojené s výstavbou budou odstaveny (parkovány) 
na zpevněné ploše, popř. budou tyto prostředky zajištěny záchytnými úkapovými vanami 
pro možný únik ropných látek ze zařízení. 

 Doklady o předání odpadu do zařízení (vážní lístky ze zařízení, faktury apod.) budou 
předloženy po skončení stavebních prací Městskému úřadu Louny, odboru životního 
prostředí, orgánu odpadového hospodářství. 

 Tyto doklady o využití, popřípadě odstranění odpadů budou evidovány a archivovány dle 
zákona o odpadech u původce odpadů. 

Vypořádání vyjádření: výše uvedené požadavky jsou převážně standardní povinnosti 
původců odpadů vyplývající z požadavků zákona o odpadech a platných prováděcích 
vyhlášek. Jedná se tedy upozornění na zákonnou povinnost oznamovatele, kterou není 
nutné zahrnout do podmínek stanoviska. Požadavek na vodohospodářské zabezpečení 
stavební mechanizace byl ve stanovisku zohledněn.      

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné 
oblasti České středohoří č. j.: SR/1941/UL/2017-3 ze dne 18. 1. 2018. Agentura s ohledem 
na problematiku řešení zvyšující se intenzity suchých období v podmínkách ČR a s tím 
související potřebu změny nakládání s vodami doporučuje v rámci provozu záměru využívat 
srážkové vody, případně tzv. šedou vodu (minimálně znečištěnou vodu z provozu) pro 
provozní účely, pro které není nutné využívat vodu pitnou (např. pro oplachování haly ad.). 
Toto doporučení je v souladu s cíli Národní akčního plánu adaptace na změnu klimatu. 
V rámci čištění odpadních vod musí být zajištěno dostatečné přečištění před jejich 
vypouštěním, aby nedocházelo k ovlivnění kvality povrchových vod a bioty na ně vázané. 

Vypořádání vyjádření: V rámci podmínek stanoviska pro fázi přípravy stavby byla v souladu 
s požadavkem Agentury stanovena podmínka, kde je požadováno řešit systém nakládání 
s dešťovými vodami tak, aby bylo umožněno jejich další využití (např. vybudování záchytné 
jímky na část zachycených dešťových vod). Tyto vody budou následně dle potřeby využívány 
pro hrubé mytí podlah stájí, případně pro zálivku zeleně v rámci areálu. Veškeré odpadní 
vody vyprodukované v areálu (oplachové a splaškové) jsou sváděny do samostatné jímky, 
oddělené od ostatních neznečištěných vod. Všechny jímky jsou vodohospodářsky 
zabezpečené a mají vystaveny protokoly o těsnosti dle platných právních předpisů. Následně 
bude voda odvážena na ČOV k likvidaci. ČOV garantuje dostatečné předčištění těchto vod 
před jejich vypouštěním do recipientu.   

Okruh dotčených územních samosprávných celků 

 Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, 

 Obec Lenešice, Knížete Václava 521, 439 23 Lenešice.  

Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení podle § 3 
písm. g) zákona.  

Platnost tohoto závazného stanoviska je 7 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na 
žádost oznamovatele prodloužena v souladu s § 9a odst. 4 zákona, pokud oznamovatel 
písemně prokáže, že nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území nebo poznatků 
a metod posuzování, v jejichž důsledku by záměr mohl mít dosud neposouzené významné 
vlivy na životní prostředí. Žádost o prodloužení platnosti stanoviska musí být podána před 
jejím uplynutím. Platnost stanoviska neuplyne, dokud není žádost vyřízena. Součástí žádosti 
o prodloužení platnosti stanoviska je podklad obsahující popis aktuálního stavu dotčeného 
území včetně souhrnu změn oproti stavu v době vydání stanoviska. Dojde-li ke zrušení 
rozhodnutí v navazujícím řízení v prvním stupni podle § 9a odst. 3 věty třetí, má se za to, že 
platnost stanoviska neuplyne dříve než 60 dnů po dni, kdy ke zrušení takového rozhodnutí 
došlo.  
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POUČENÍ 

Proti tomuto závaznému stanovisku není podání samostatného odvolání přípustné.               
V souladu s ustanovením § 149 odst. 4 správního řádu je toto závazné stanovisko 
přezkoumatelné v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení, 
které bylo podmíněno tímto závazným stanoviskem. 

Stanovisko vydáno dne:  26. 3. 2018 

 

 

 
 

(otisk kulatého razítka) 
Ing. Monika Zeman, MBA 
zástupce ředitele krajského úřadu pro výkon přenesené působnosti,  
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
 

Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 2 zákona žádáme o neprodlené 
zveřejnění závazného stanoviska na úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů. Zároveň 
v souladu s § 16 odst. 3 žádáme dotčené územní samosprávné celky o zaslání vyrozumění 
o dni vyvěšení závazného stanoviska na úřední desce elektronickou datovou nebo e-
mailovou zprávou (koutecky.j@kr-ustecky.cz), popř. písemně v nejkratším možném termínu. 

Do podkladů lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách 
CENIA, Česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia), pod kódem 
záměru ULK1043. 

Rozdělovník k č. j.: 4753/ZPZ/2017  

Oznamovatel: 

1) Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice 
                                                       (pověřený zástupce oznamovatele)   

Dotčené územní samosprávné celky: 

2) Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
3) Obec Lenešice, Knížete Václava 521, 439 23 Lenešice  

Dotčené správní úřady: 

4) Městský úřad Louny, odbor životního prostředí, Budova Pod Nemocnicí 2379, Louny  

5) ČIŽP OI, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem                         
6) KHS ÚP Louny, Poděbradova 749, 440 38 Louny  
7) AOPK ČR, Regionální pracoviště Ústecko, oddělení Správy CHKO České středohoří, 
Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice  
8) Krajská veterinární správa SVS pro Ústecký kraj, Sebuzínská 38, 403 21 Ústí nad Labem 

Na vědomí: 

9) MŽP, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10   
10) MŽP, odbor výkonu státní správy IV, Školní 5335, 430  01 Chomutov    
                                
 


