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Seznam použitých zkratek:
EIA

Environmental Impact Assesment (hodnocení vlivů na životní prostředí)

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

KHS

Krajská hygienická stanice

KÚ

Krajský úřad

MěÚ

městský úřad

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

ČSN

Česká státní norma

SEKM

Systém evidence kontaminovaných míst

ZPF

Zemědělský půdní fond

PUPFL

pozemky určené k plnění funkce lesa

EVL

evropsky významná lokalita

PO

ptačí oblast

CHKO

chráněná krajinná oblast

CHLÚ

chráněné ložiskové území

PP

přírodní památka

PR

přírodní rezervace

RBC

regionální biocentrum

RBK

regionální biokoridor

VKP

významný krajinný prvek

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

ÚSES

územní systém ekologické stability

k.ú.

katastrální území

ÚP

územní plán

VZT

vzduchotechnika

ORL

odlučovač ropných látek

ČOV

čistírna odpadních vod

CHSKCr

chemická spotřeba kyslíku

Ncelk

celkový dusík

NO2

oxid dusičitý

NOx

oxidy dusíku

SO2

oxid siřičitý

BZN

benzen

BaP

benzo-a-pyren

C10-C40

uhlovodíky obsahující 10 – 40 uhlovodíkových atomů v molekule

PAU

polycyklické aromatické uhlovodíky

NEL

nepolární extrahovatelné látky

NL

nerozpuštěné látky

PCB

polychlorované bifenyly

TZL

tuhé znečišťující látky

PM10

polétavý prach do velikosti částic 10 µm

PM2,5

polétavý prach do velikosti částic 2,5 µm

pH

kyselost
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma
AGRO PRODUKCE s.r.o.
2. IČ
290 45 258
3. Sídlo (bydliště)
Nedokončená 1618, 198 00 Praha 9 - Kyje
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Radek Píša
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí

Konečná 2770, 530 02 Pardubice
IČ: 601 37 983
tel.: 466 536 610
e-mail: info@radekpisa.cz
www.radekpisa.cz
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Záměr investora spočívá ve vybudování farmy pro chov nosnic v areálu bývalého chovu skotu, který
se nachází v okrajové části katastrálního území Valov, spadající pod obec Podbořany.
B.I.1

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru:

Farma pro chov nosnic Valov

Zařazení záměru podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v aktuálním znění:
Záměr je zařazen podle bodu 68 Zařízení k chovu drůbeže nebo prasat s prostorem pro více než
stanovených počet 60 000 kusů slepic, v kategorii I.
B.I.2

Kapacita (rozsah) záměru

Záměrem investora je chov nosnic v areálu bývalého zemědělského podniku. K realizaci záměru bude
využito trojice stávajících hal a nově budou vystavěny další dvě haly namísto stávajících silážních
žlabů. Celková kapacita střediska bude 306 550 kusů nosnic.


přepočtový koeficient DJ/kus:

0,0034
při uvažované průměrné hmotnosti 1,7 kg



kategorie zvířat:

nosnice



způsob chovu:

voliérová technologie



počet nosnic na středisku

306 550 kusů nosnic

Tab. 1 – Přepočet na dobytčí jednotky a kapacita záměru jednotlivých hal
Haly

Kapacita haly

Přepočtový koeficient

Počet dobytčích jednotek

[kusy]

[DJ/kus]

[DJ]

Hala 1

57 446

195,3

Hala 2

57 446

195,3

Hala 3

57 446

Hala 4

86 000

292,4

Hala 5

48 212

163,9

Celkem

306 550

Provozní doba záměru:

0,0034

0,0034

195,3

1 042,2 DJ

nepřetržitá, celoroční
turnusy 1 x za 12 - 14 měsíců
mezi turnusy přestávka na čištění hal cca 30 dnů

Předpokládané počty pracovníků:

očekává se obsluha 10 pracovníky v jednosměnném provozu
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B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:

Ústecký kraj

Obec:

Podbořany

Katastrální území:

Valov

Pozemky:

p.č.st. 232; 233/1; 233/2; 234; 235; 240; 242; 243; 244; 245
p.č. 2509/1; 2509/2; 2509/4; 2509/5; 2509/6; 2509/7; 2509/9; 2509/11;
2513/2; 2513/3; 2513/6; 2767/4; 2767/6

Obr. 1 – Situace širších vztahů

Přístup na pozemky a k objektu
Areál je přístupný po sjezdu z komunikace III/2219 a dále po příjezdové cestě až k areálu investora.
Komunikace budou zachovány stávající, bez nutnosti budování nové infrastruktury. Doprava od
záměru pak bude směrována výhradně ve směru na Podbořany, neboť ve směru do části obce Valov je
komunikace slepá.
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B.I.4

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Záměrem investora je využití stávajícího střediska k chovu nosnic, za současné výstavby dvojice
nových hal. Celkový počet chovaných nosnic bude 306 550 kusů. Chov nosnic má být voliérového
typu v pěti halách.
V současné době není zpracovateli známo, že by byl v rámci lokality projednáván záměr, který by měl
být kumulativně zahrnutý do dokumentace předkládaného záměru. Charakter záměrů v současné době
projednávaných dle portálu CENIA v dané lokalitě, jsou odlišné od předmětu záměru a nelze je tak
kumulativně slučovat.
Jediným záměrem, který lze zmínit, je záměr ULK699 Rozvoj a modernizace silnic II. a III. třídy
v Ústeckém kraji – část 1 – obchvat Podbořany, s poslední aktualizací 2/2011. Byl vydán závěr
zjišťovacího řízení s tím, že záměr nebude dále posuzován. Přeložka se bude napojovat rovněž na
budoucí záměr přeložení komunikace I/27 Žiželice – R6 Kolešov. Podle dostupných informací by
obchvat měl procházet v těsné blízkosti Valovského lesa. Záměr je součástí platného územního plánu,
nicméně samotný termín realizace přesně stanovit nelze. V případě vybudování obchvatu bude moci
doprava spojená s provozem areálu chovu nosnic využívat obchvat Podbořan a v návaznosti na něj
i další komunikace, čímž odpadne ovlivnění stávající obytné zástavby. Kumulativně není tento záměr
nijak více řešen, neboť jeho realizací ve vzatahu k okolní zástavbě dojde ke zlepšení stavu. V rámci
dokumentace je posuzován horší stav a to průjezd vozidel kolem stávající zástavby Podbořan.

Obr. 2 – Výřez grafické části územního plánu, jih, právní stav po změně č. 3

Oznamovateli dále není známo, že by v dotčeném území byly v současné době projednávány jiné
záměry s významným vlivem na životní prostředí, které by měly být součástí tohoto posuzování.

13

Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

B.I.5

Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných variant s uvedením
hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů na životní
prostředí

Společnost AGRO PRODUKCE s.r.o. je jednou z předních českých společností v produkci vajec,
která se snaží neustále vylepšovat a rozšiřovat své chovy a plnit tak zvyšující se požadavky zákazníků.
Udržitelným rozvojem společnosti je také hledání dalších vhodných míst pro rozšiřování v rámci
republiky a tím naplnění požadavků zvyšující se poptávky vajec.
Hlavní důvody pro realizaci záměru v požadovaném rozsahu a v dané lokalitě lze tedy shrnout
následovně:


využití stávajícícho zemědělského areálu bývalého chovu skotu k chovu nosnic;



výstavby dvojice nových hal v rámci stávajícího areálu namísto silážních žlabů s minimálním
zásahem do zeleně, bez zásahu do pozemků v ZPF;



objekty se nacházejí v části Podbořan, kde je minimum zástavby, kde navíc areálu je více než
z poloviny ohraničen lesními pozemky;



v budoucnu je uvažované dopravní napojení napojení areálu přes obchvat obce a tím
minimalizování vlivů dopravy na stávající zástavbu;



zvyšující se poptávka a splnění vysokých požadavků odběratelů;



nové, moderní a funkční prostředí z pohledu welfare pro nosnice – voliérová technologie.

S ohledem na to, že se jedná o využití stávajícího areálu, kde jsou rovněž omezeny možnosti další
výstavby, je záměr předkládán jako jednovariantní. Dokumentace tak porovnává stávající stav bez
záměru jako nulovou variantu a stav po realizaci záměru jako variantu aktivní.
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B.I.6

Popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních prací
nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících do režimu zákona
o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi
spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry

Záměr investora spočívá ve vybudování farmy pro chov nosnic v areálu Valov u Podbořan. Využity
přitom budou stávající tři haly, ktré se v areálu nacházejí a které byly využívány dříve k chovu býků.
Do těchto hal bude umístěna voliérová technologie pro chov nosnic po drobné úpravě stájí - zateplení
střešního pláště, osazení zadní štítové stěny ventilátory a obnova odvodu trusu.
Namísto stávající dvojice silážních žlabů dojde k výstavbě dvojice halových objektů, které budou nově
napojeny na technickou infrastrukturu, včetně vybudování skladovacích sil na krmivo a zbudování
jímek na odpadní vody z oplachů hal. Stávající silážní žlaby budou z části zachovány a využity pro
výstavbu nových hal. Demoliční práce budou probíhat pouze u bočních stěn silážních žlabů. Demolice
bočních stěn bude prováděna tak, aby nedošlo k ohrožení jednotlivých složek životního
prostředí, zejména pak jakosti podzemních a povrchových vod. Bližší podmínky budou stanoveny
v rámci následných řízení, v rámci stavební dokumentace podle skutečného provedení nových hal.
Ve všech případech pak budou haly doplněny novou ventilací pro výměnu vzduchu, jak je uvedeno
dále. Dále budou využity stávající jímky odpadních vod, kafilérní box, administrativní budova
Tab. 2 – Kapacity jednotlivých objektů
Haly

Kapacita haly [ks]

Hala 1

57 446

Hala 2

57 446

Hala 3

57 446

Hala 4

86 000

Hala 5

48 212

Celkem

306 550
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Obr. 3 – Celková situace areálu s popisem jednotlivých objektů záměru

Přesné provedení nových halových objektů a stavebních úprav stávajících objektů bude předmětem
navazujícího územního a stavebního řízení. V současné době je ale možné na základě vstupních
předpokládaných údajů provést hodnocení vlivů na životní prostředí.
Tab. 3 – Předpokládané rozměrové parametry nových hal
Parametry

Hodnoty

Celková délka haly (vnější rozměr)

111 710 mm

Celková šířka haly (vnější rozměr)

26 410 mm

Maximální výška haly v hřebeni

10 000 mm

Zastavěná plocha haly

2 950,3 m2

Rozměr obou hal se předpokládá identický, nicméně kapacitně se obě haly liší a to vlivem odlišně
použité kapacity voliérové technologie. Nové haly budou provedeny jako lehké ocelové konstrukce na
železobetonových základech. Základní konstrukce bude tvořena ohýbanými ocelovými profily. Jako
výplň bude sloužit tepelně-izolační sendvičový panel. Hlavní nosná konstrukce bude tvořena sloupy
z tenkostěnných ohýbaných profilů, které budou opláštěny z polyuretanových/polyisokianurátových
(PUR/PIR) panelů. Střešní konstrukce bude provedena z ocelových vazníků z tenkostěnných
ohýbaných profilů a zateplena polyuretanovými/polyisokianurátovými (PUR/PIR) panely. Součástí
haly pak budou ventilační klapky a ventilátory, ocelová nakládací rampa a vchodové dveře.
Předpokládá se světle šedé-bílé provedení střechy, dveře bílé. Zemina z výkopových prací bude
využita pro obsypy v rámci areálu, případné přebytky budou odvezeny na skládku odpadů.
Areál bude dále doplněn záložním zdrojem elektrické energie. Jinak bude využito stávajícího objektu
pro administrativu, včetně sociálního zázemí.
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Ventilace objektu – ventilace bude zajištěna tunelová, kdy nasávání je vedeno z bočních stran haly
a výduch jižně od objektů ve směru do lesního porostu. Systém bude řízen automaticky, podle údajů
z teplotních čidel v prostoru haly. Nasávání bude probíhat z podélných stran objektů a odvod bude
řešen štítovými axiálními ventilátory. Pro nosnice je nutné zajistit nejméně 5,5 m3 vzduchu na 1 kg
váhy. Na základě projektových příprav tak bylo stanoveno, že stávající haly budou vybaveny 14 kusy
ventilátorů ES 140 o výkonu 38 701 m3.hod-1. U objektů nových bude stejný typ ventilátorů, nicméně
s ohledem na vyšší kapacitu jich bude celkem 21 kusů při kapacitě 86 000 ks nosnic a 12 kusů při
kapacitě 48 212 kusů. Ventilátory jsou opatřeny uzavíratelnými klapkami. Za ventilátory ve směru
z haly budou umístěny deflektory, které představují štíty pro omezení prašnosti z ventilátorů a rovněž
pak navázaných pachových částic na prachu.
Osvětlení – bude zajištěno LED osvětlením s automatickým řízením a nastavitelným systémem
postupného rozsvěcení a zhasínání podle podmínek chovu. Obslužné prostory budou osvětleny
zářivkovými svítidly.
Dezinfekce, dezinsekce, deratizace – DDD je a bude zajištěna smluvně, externím dodavatelem.
Dezinfekce se provádí pravidelně po vyskladnění a před naskladněním nových nosnic. Dezinsekce a
deratizace dle potřeby.
Odkliz kadáverů – zajištěno smluvně externím odběratelem (asanační služba). Před odvozem je
uložení zajištěno v chlazeném kafilérním boxu.
Zabezpečení v případě výpadků elektrického proudu – v případě výpadku elektrické energie bude
k dispozici záložní zdroj elektrické energie ADAD275AP o elektrickém výkonu 275 kVA
a jmenovitém tepelném výkonu 272 kW. Při uváděné spotřebě 100 % výkonu 53,3 l.hod-1 je jmenovitý
tepelný příkon 533,3 kW a odpovídající tepelná účinnost 51 %.
Odvod splaškových vod – pro zaměstnance bude k dispozici stávající administrativní objekt, kde se
nachází rovněž sociální zázemí. Odvod splaškových vod je zajištěn do bezodtokové jímky o objemu
s následným odvozem noprávněným odběratelem. Další jímky jsou u stávajících hal. Tyto jímky
budou využívány pro oplach halových objektů při čištění.
Odvod dešťových vod – k výraznému zhoršní odtokových poměrů nedojde, neboť již stávající plochy
jsou zpevněné. Dešťové vody jak ve stávajícím, tak budoucím stavu budou svedeny ze zpevněných
ploch a střechy na nezpevněné plochy, kde budou zasakovány. Plochy okolo odklizu trusu z hal jsou
vyspádovány do záchytných jímek.
Technický popis technologického zařízení voliérového chovu
Nové i stávající haly jsou řešeny jako jednopodlažní. Do nich bude umístěna dvojpodlažní technologie
voliérového chovu nosnic. Nosnice se naskladňuje po dosažení 15-18. týdnu věku, kdy začíná období
snášky a končí do 90. týdnu věku, nebo dříve. Před samotným naskladněním se provede naplnění
zásobníků s krmivem. Následně se dováží průměrně 3 nákladními vozidly za den kuřice až do
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naplnění kapacity střediska. Ostatní činnosti jsou utlumeny a doprava tak není výrazně navyšována.
Na následujícím obrázku je uveden ilustrační obrázek stávající voliérové technologie ve stávající hale.

Obr. 4 – Základní provedení voliérové technologie (viz příloha, zobrazena stávající hala s tehcnologií)

Vlastní voliéra sestává z montážních modulů spojených do baterie. Jednotlivé díly jsou spojeny
šroubovými spoji. Nosná konstrukce je vyrobena z pozinkovaných ocelových plechů. Dvířka
a podlahy jsou vyrobeny z pozinkovaných drátů. Strop u spodních pater voliéry tvoří vratná větev pásu
trusu, u horního patra stropní pletivo. Z čela voliéry po obou stranách jsou zavěšena vyklápěná dvířka.
Ta umožňují ve všech podlažích snadný přístup do všech částí voliéry. Horní vedení dvířek tvoří
kruhová tyč ø 6mm, spodní vedení ohyb odkalovacího plechu, lišta dvířek a stěna nášlapného plechu.
Dvířka jsou v uzavřeném stavu vzájemně zajištěna proti posuvu prolisy na vodorovných drátech.
Uvnitř voliéry jsou osazeny krmné žlaby a hřady. Hřady jsou řešeny jako kovové pozinkované trubky
kruhového průřezu o průměru 32 mm. Jako hřady také slouží příčné prvky nosné konstrukce voliéry.
Krmení - čas krmení a jeho délka je řešena programem z technologického rozvaděče. Všechna podlaží
voliéry jsou zakrmována současně. Krmivo je do násypek dopravováno spirálovým dopravníkem
z vnějšího zásobníku krmiva. U stávajícíh hal bude po jednom kusu zásobníku SIV 40, u nových hal
pak po dvou zásobnících. Objem jednoho zásobníku je 40 m3. Celkem se tak bude jednat o 280 m3
kapacity krmiva.
Odkliz trusu - v každém patře voliéry je dopravník trusu s nekonečným pásem. Pás je vyroben
z polypropylenu. Pohon je centrální pro všechna podlaží a u všech podlaží na technologii se vyklízejí
trus současně. Systém odklizu trusu je technologicky řešen tak, že je vybaven systémem napínání
trusných pásů, nastavitelnou koncovou škrabkou pročištění horní strany pásu a stěrkou pro čištění
mezipásového prostoru. Pod jednotlivými patry chovných prostorů zůstává trus cca 3 až 4 dny, kde je
prosušován a teprve poté je dopraven na příčný pásový dopravník. Příčná doprava trusu se provádí
pásovým dopravníkem uloženým pod zadním dílem technologie v zadní (severní) části haly. Trus
bude dopravován na vlečku nebo kontejner šikmým dopravníkem. Ten bude umístěn na zpevněné
ploše za halou, odkud bude následně odvážen. Plocha pro kontejnere bude částečně zastřešená
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a zpevněná a rovněž bude svedena do jímky odpadních vod. Stávající plochy jsou zpevněné a jsou
vybavené odvodem do jímky, což bude možné využít i v rámci uvažovaného záměru. Trus bude
následně předáván smluvnímu odběrateli.
Oplach haly a DDD – oplach haly a DDD je prováděn po ukončení turnusu, tedy cca 1 x za 12 – 14
měsíců. Hala je vyklizena a je proveden její oplach. Vody oplachu budou svedeny do podzemních
bezodtokých jímek na odpadní vody u haly.
Napájení – systém napájení tvoří panel rozvodu vody, tlakové regulátory, napájecí potrubí
s odkapovýmí miskami a stavoznaky. Vodovodní potrubí je přivedeno k panelu rozvodu vody, který
obsahuje filtr, tlakový regulátor, vodoměr a dávkovač léčiv. Odtud je rozvod k jednotlivým bateriím
a přes tlakové regulátory k patrům voliéry. Středem každého patra je v otvorech příčných stěn vedeno
čtvercové plastové potrubí s kapátkovými napáječkami a odkapovými miskami. Na druhé straně
potrubí je stavoznak, který slouží k stálému odvzdušňování napájení a umožňuje kontrolu hladiny
vody. Voda je do areálu zavedna veřejná z obecního řadu.
Vytápění – naskladňovány jsou již dospělé nosnice ve věku 15-18 týdnů a není tedy potřeba žádné
zvláštní přitápění.. S ohledem na to není vytápění haly uvažováno. Vytápění administrativních částí
bude řešeno elektrickým kotlem/elektrickými přímotopy.
Produkce vajec – vejce jsou z technologie odváděny automatizovaným systémem do skladu vajec, kde
jsou skladovány před expedicí. U plemene Isa Brown je uváděna průměrná produkce až 409 vajec za
celé snáškové období. Podle věku v týdnech se produkce vajec liší. Denní produkce tak může být až
do výše počtu chovaných nosnic, tedy 306 550 kusů. Vejce jsou odvážena většinou denně jedním
nákladním vozidlem.
Tab. 4 – Produkce vajec při uváděném věku v týdnech (údaje dle charakteristiky plemene Isa Brown)
nosnice Isa Brown - věk v týdnech
68

72

76

80

90

počet vajec na slepici (ks)

299

320

341

361

409

průměrná hmotnost vejce (g)

64,4

64,5

64,5

64,6

64,8

vaječná hmota (kg)

18,6

20

21,3

22,6

25,7

konverze krmiva (kg)

2,08

2,09

2,1

2,11

2,15

96

95,7

95,3

95

93,9

životnost (%)

Sklad vajec bude chlazen na teplotu 5 – 18 °C s vlhkostí do 75 %. Chladící zařízení bude použito se
schváleným chladícím mediem. Chladící zařízení bude uzavřené bez přímého kontaktu s okolním
prostředím a únikem chladícího media do okolního prostředí. Celá technologie balení je umístěna
uvnitř objektu a nepředstavuje pro okolní prostředí zvýšení hlukové zátěže. Nestandardní vejce,
s porušenou skořápkou budou uchovávána ve skladu vajec.
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Popis technologií pro snížení emisí amoniaku a porovnání s BAT
Záměrem dojde k vybudování střediska pro chov nosnic. Jedná se o vyjmenovaný zdroj znečišťování
ovzduší, podléhající integrovanému povolení. Aplikovány tak budou především snižující technologie
podle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší, „k zařazování
chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí
znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise těchto
stacionárních zdrojů“.
Tab. 5 - Referenční a ověřené snižující technologie emisí amoniaku
Technologie pro snížení úrovně emisí amoniaku aplikací exkrementů
Aplikační systémy

% snížení emise NH3

Předání exkrementů na základě smlouvy další osobě bez prokázání způsobu aplikace

- 40 %

Technologie pro snížení úrovně emisí amoniaku v systému ustájení pro drůbež
Neklecové systémy chovu nosnic

% snížení emise NH3

Voliérová technologie

- 71 %

Haly budou větrány automaticky spouštěnými ventilátory (podle klimatických podmínek). Ventilátory
u hal budou umístěny na jižní stranu a to s ohledem na to, že jižní strana je výrazně odstíněna lesními
porosty, za kterými se nachází minimum obytné zástavby. Před stěnou s ventilátory bude umístěn
předsazený celoplošný deflektor, který zabraňuje rozptýlení prachových částic do blízkého
okolí. Je vyroben z ocelové konstrukce a osazen trapézovým plechem.
K dalším projevům pachové zátěže pak může docházet v průběhu odvozu trusu odběrateli. Trus proto
bude odvážen mimo areál. Trus je navíc dle popisu výše v hale zdržen 3 až 4 dny, čímž je prosušován
a snižuje se tak pachová zátěž.
Souhrnně lze tak uvést všechna opatření, která jsou realizována pro snížení emisí amoniaku a pachové
zátěže následovně:


nosnice budou chovány ve voliérovém systému ustájení s nucenou výměnou vzduchu pomocí
tunelové ventilace, spínané automaticky dle klimatických podmínek;



štítový deflektor bránící rozptýlení prachových částic a tím i snížení pachové zátěže navázané
na prachové částice;



sila na krmiva jsou pneumaticky plněna – tedy uzavřeným systémem plnění;



ventilátory jsou směrovány mimo obytnou zástavbu – případné rozptýlení odpadního vzduchu
na straně ustájení směřující mimo citlivý receptor;



zvířata jsou udržována v čistotě a suchu a optimální teplotě v hale;



zajištěno je optimální výměna vzduchu, aby byla zajištěna správná teplota uvnitř haly za
současného snižování koncentrací znečišťujících látek v odpadní vzdušině;



trus je na pásu po dobu 3 – 4 dny pozdržen pro účely prosušení v hale a teprve následně je
odveden pásem kontejner, který je následně odvážen oprávněnou osobou mimo areál.
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Následný odběratel aplikuje trus na své pozemky v souladu s platnou legislativou, případně využívá
trus v dalších zařízeních (bioplynová stanice a podobně). Tato fáze je již plně v režii odběratele.
S ohledem na to, že se jedná o chov, který bude podléhat integrovanému povolení, je rovněž dále
uvedeno porovnání s nejlepšími dostupnými technikami.
Záměr samostatně i ve spojení se stávajícím střediskem chovu spadá do režimu zákona o integrované
prevenci. V následující části je tak uvedeno srovnání záměru se závěry o nejlepších dostupných
technikách BAT, podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro intenzivní chov
drůbeže nebo prasat dle prováděcího rozhodnutí komise (EU) 2017/302. Ve srovnání jsou zohledněny
pouze činnosti spojené s intenzivním chovem drůbeže s prostorem pro více než 40 000 kusů drůbeže.
Tab. 6 – Porovnání s BAT ve vztahu k chovu drůbeže
BAT

Hodnocení
souladu

Stručný obsah požadavku BAT

Vztah záměru k požadavkům

BAT 1
Systémy
environmentálního
řízení

Nejlepší
dostupnou
technikou
umožňující zmírnění celkového
vlivu hospodářství na životní
prostředí je zavedení a dodržování
systému environmentální řízení
(EMS).

Nepředpokládá
systému EMS.

BAT 2
Správná
zemědělská praxe

Nejlepší
dostupnou
technikou
umožňující vyloučení nebo nížení
dopadu na životní prostředí a
zlepšení celkové užitkovosti je
použití technik správného umístění
provozu a prostorové rozmístění
činnosti, vzdělávání a školení
zaměstnanců, příprava nouzového
plánu, pravidelné kontroly a údržby,
uskladnění uhynulých zvířat.

V rámci navrhovaného záměru bylo
při návrhu zohledněno prostorové
uspořádání,
přeprava
zvířat,
umístění prostoru na odvoz trusu,
ventilace objektu od zástavby,
plánování,
údržba
a
další.
Aktualizovány
budou
všechny
dokumenty ve vztahu k řešení
mimořádných
událostí.
Budou
prováděny pravidelné kontroly,
včetně těsnosti jímek.

Záměr je v souladu
s podmínkou BAT 2.

BAT 3
Řízení výživy

Aby se snížil celkový obsah
vyloučeného dusíku a následné
emise amoniaku při dodržování
výživových potřeb, mají nejlepší
dostupné techniky využívat takové
složení stravy a takovou výživovou
strategii,
jež
zahrnuje
jednu
z uvedených
technik
(např.
vícefázové krmení, přísady do
krmiva).

Využívány jsou schválené krmné
směsi.

Záměr je v souladu
s podmínkou BAT 3.

BAT 4
Řízení výživy

Aby se snížil celkový vyloučený
fosfor při dodržování výživových
potřeb zvířat.

Krmení je zajištěno speciální
krmnou směsí, které omezují
vyloučený fosfor.

Záměr je v souladu
s podmínkou BAT 4.

BAT 5
Účinné využívání
vody

Použití kombinace technik – vedení
záznamů o používání vody, detekce
úniků
vody,
používání
vysokotlakých
čističů,
vhodné
napájení
(kapátka),
kalibrace
zařízení na pitnou vodu, opakované
používání dešťové vody.

Kontrola
a
záznamy
budou
prováděny, napájení s odkapovými
miskami se stavoznaky, čištění
vysokotlakem.

Záměr je v souladu
s podmínkou BAT 5

BAT 6
Emise z odpadní
vody

Omezení produkce odpadní vody
minimalizací znečištěných ploch,
používáním
vody,
oddělené
znečištěné a neznečištěné odpadní
vody.

Hala navržena s ohledem na
omezení produkce odpadní vody
(vzniká pouze při čištění), použití
vysokotlakých čističů.

Záměr je v souladu
s podmínkou BAT 6
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BAT 7
Emise z odpadní
vody

Omezení emisí z odpadní vody
odvodem do zvláštní nádrže,
vyčištěním, nebo aplikací

Odpadní vody budou sváděny z haly
do samostatné jímky, oddělené od
ostatních neznečištěných vod.

Záměr je v souladu
s podmínkou BAT 7

BAT 8
Účinné využívání
energie

Účinné využívání energie vysoce
účinným
ohřevem,
chlazením,
větráním,
optimalizace
čištění
vzduchu, izolace stěn, podlah,
úsporné osvětlení.

Ventilace
je
navržena
automatizovaná
pro
optimální
výměnu vzduchu. Stěny jsou
izolované (sendvičové panely).
K osvětlení se využívají LED.

Záměr je v souladu
s podmínkou BAT 8

BAT 9
Emise hluku

Předcházení emisím hluku, nebo
jejich snižování. Platný v případech,
kde se očekává obtěžování hlukem.

Dle hlukové studie splnění limitních
hodnot.

Záměr je v souladu
s podmínkou BAT 9

BAT 10
Emise hluku

Předcházet emisím hluku, nebo
snižování
zajištěním
vhodné
vzdálenosti mezi provozem a
citlivým
receptorem,
umístění
zařízení, umístění sil, operativní
opatření, zařízení s nízkou hlučností.

Ventilátory
budou
umístěny
v dostatečné
vzdálenosti
od
zástavby, doprava realizována jen
v denní době, další zdroje hluku
uvnitř haly s opláštěním.

Záměr je v souladu
s podmínkou BAT 10

BAT 11
Emise prachu

Použití jedné z technik pro snižování
uvnitř budov (hrubší podestýlka,
vlhké krmivo, pneumatické plnění
zásobníků a odlučovače prachu,
odvětrávání), snižování koncentrace
prachu uvnitř budov (vodní mlha,
ionizace, rozstřik oleje), čištění
výstupního vzduchu (filtr, vodní
pračka).

Zajištěna
optimální
výměna
vzduchu v hale, pneumatické plnění
zásobníků.

Záměr je v souladu
s podmínkou BAT 11

BAT 12
Emise pachových
látek

Předcházení vzniku zápachu, nebo
omezování
v rámci
systému
environmentálního řízení.

Nepředpokládá
systému EMS.

BAT 13
Emise pachových
látek

BAT zamezit nebo snížit emise
pachových
látek
vhodnou
vzdáleností k receptoru, systémem
ustájení
proudění
vzduchu,
zvyšování rychlosti proudění, výšky
výstupu
odpadního
vzduchu,
překážek v proudění, rozptýlení
odpadního vzduchu mimo citlivý
receptor, systém čištění vzduchu,
zakrytí trusu, zapracování hnoje.

Použita
je
uznaná
snižující
referenční technologie chovu ve
voliéře (neklecový systém chovu), ,
automaticky je řízena optimální
výměna vzduchu, ventilátory budou
směrovány opačným směrem od
citlivého receptoru.

Záměr je v souladu
s podmínkou BAT 13

BAT 14
Emise ze skladu
tuhého hnoje

Omezení emisí amoniaku do ovzduší
ze skladu tuhého hnoje snižování
poměru mezi plochou a objemem
hromady,
zakrýváním
hromad,
skladováním sušeného tuhého hnoje.

Trus je v hale ponechán 3 – 4 dny,
kde je zajištěno jeho proschnutí,
následně pravidelný odvoz.

Záměr je v souladu
s podmínkou BAT 14

BAT 15
Emise ze skladu
tuhého hnoje

Omezení emisí do půdy a vody ze
skladu tuhého hnoje v zakrytém
objektu, betonovém sile, na pevné
nepropustné zemi s odvodněním
a další.

Trus bude pravidelně odvážen.
Veden je trusným pásem na
kontejner, umístěný na zpevněné
ploše
s odvodem
do
jímky
odpadních vod.

Záměr je v souladu
s podmínkou BAT 15

BAT 16
Emise z úložiště
kejdy

Snižování emisí amoniaku
ovzduší z úložiště kejdy.

BAT 17
Emise z úložiště
kejdy

Snižování emisí amoniaku do
ovzduší z úložiště kejdy se zemními
okraji (laguna)

BAT 18
Emise z úložiště
kejdy

Prevence emisí do půdy a vody
z jímky kejdy, z potrubí a z úložiště

se

zapojení

do

do

X

X

Netýká se, není produkována kejda.

X

X
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BAT 19
Zpracování hnoje
v rámci
hospodářství

BAT pro omezování emisí dusíku,
fosforu, pachových látek do ovzduší,
vody a to při aplikaci.

BAT 20
Aplikace hnoje do
půdy

Omezení emisí dusíku, fosforu
a mikrobiálních patogenů do půdy
a vody z aplikace hoje do půdy.

BAT 21
Aplikace hnoje do
půdy

Omezení emisí amoniaku do ovzduší
z aplikace kejdy.

X

BAT 22
Aplikace hnoje do
půdy

Aplikace hnoje
nejkratší době.

X

BAT 23
Emise z celého
výrobního procesu

BAT pro snižování emisí amoniaku
z výrobního procesu chovu drůbeže
je odhad nebo výpočet snížení emisí
amoniaku
z celého
výrobního
procesu.

BAT 24
Emise z celého
výrobního procesu

Sledování celkového dusíku
fosforu vyloučeného v hnoji.

BAT 25
Emise z celého
výrobního procesu

Sledování
ovzduší.

BAT 26
Emise z celého
výrobního procesu

Sledování emisí pachových látek do
ovzduší.

BAT 27
Emise z celého
výrobního procesu

Sledování emisí prachu z ustájení
zvířat.

BAT 28
Emise z celého
výrobního procesu

Sledování emisí amoniaku, prachu a
pachových
látek
z ustájení
vybaveného
systémem
čištění
vzduchu.

V rámci záměru nebyla stanovena
technika pro čištění vzduchu. Jsou
aplikována náhradní opatření pro
snižování emisí amoniaku.

X

BAT 29
Emise z celého
výrobního procesu

Sledování
parametrů
procesů
alespoň jednou ročně – spotřeba
vody, elektrické energie, paliva,
úhyny, přírůstky, spotřeba krmiva,
produkce trusu.

Všechny uvedené parametry budou
pravidelně sledovány.

Záměr je v souladu
s podmínkou BAT 29

BAT 30
Emise amoniaku
z chovu prasat

Omezení emisí amoniaku do ovzduší
v chovech prasat.

Netýká se.

emisí

do

půdy

amoniaku

X

X
Trus je předáván oprávněné osobě,.
Netýká se.

v co

a

Každoročně
bude
prováděno
zjišťování pachových látek a prachu
výpočtem.

do

BAT 31
Emise amoniaku
z drůbežáren –
chov brojlerů nebo
kuřic

Omezení emisí amoniaku do ovzduší
u systémů bez klecí systémem
nucené ventilace s použitím pásů na
hnůj u voliéry, nucené sušení
podestýlky, nebo použití systému
čištění vzduchu (kyselinová pračka,
dvou či trojfázový systém čištění
vzduchu nebo biologická pračka).

BAT 32
Emise amoniaku
z drůbežáren.

Omezení emisí amoniaku do ovzduší
z chovu brojlerů.

V rámci EIA je výpočet proveden
v rozptylové studii.

Chov bude probíhat ve voliérové
technologii
s automatickým
provozem nucené ventilace, trus
bude odváděn trusným pásem na
kontejner poté, co bude v hale 3 – 4
dny pozdržen a prosušen.

Záměr je v souladu
s podmínkami BAT
23 až 27

X

Záměr je v souladu
s podmínkou BAT 31

Systém čištění vzduchu se prozatím
neuvažuje s ohledem na vysoké
náklady na zavedení a složité
technické řešení.
Netýká se.
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BAT 33
Emise amoniaku
z drůbežáren.

Omezení emisí amoniaku do ovzduší
z chovu kachen.

Netýká se.

X

BAT 34
Emise amoniaku
z drůbežáren.

Omezení emisí amoniaku do ovzduší
z chovu krocanů a krůt.

Netýká se.

X

Dle výše uvedeného srovnání je zřejmé, že záměr je u bodů, které se týkají chovu nosnic, nebo
obecných požadavků BAT v souladu. U emisí amoniaku do ovzduší jsou u nosnic dodržovány
zejména obecné požadavky na výměnu vzduchu, a krmiva. Systém čištění vzduchu se nenavrhuje
s ohledem na prozatím složitou technickou aplikaci na stávající způsoby tunelové ventilace a dála
s ohledem na vysoké náklady na zavádění.
B.I.7

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládaný termín zahájení:

II.Q

2018

Předpokládaný termín dokončení

III.Q

2019

B.I.8

Výčet dotčených územně samosprávných celků

Záměr se nachází v části Valov, která spadá pod obec Podbořany. Provozem záměru bude tak dotčena
obec Podbořany, která je obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem.
B.I.9

Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9 odst. 3 a správních orgánů, které budou tato
rozhodnutí vydávat.

[1]

Územní a stavební řízení

[2]

Změna Integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění – KÚ Ústeckého
kraje.
[Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životího
prostředí]

[Městský úřad Podbořany, odbor výstavby]

B.II ÚDAJE O VSTUPECH - ZEJMÉNA PRO VÝSTAVBU A PROVOZ
B.II.1 Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru)
Záměr se nachází v katastrálním území Valov, obce Podbořany. Jde o bývalý areál chovu skotu, který
je z velké části opatřen zpevněnými plochami. V současné době se v areálu nacházejí tři haly
o celkové zastavěné ploše 5 667 m2 (dle KN), které budou využity k chovu. Dále jsou zde dva silážní
žlaby s plochou 3 188 m2. Rovněž ostatní plochy jsou převážně zpevněné. Nově budou namísto
dvojice silážních žlabů vystavěny dvě nové haly pro chov nosnic s plochou cca 2 x 2 950,3 m2.
Jedním z dotčených pozemků je pozemek p.č. 2513/2, k.ú. Valov, který je v současné době
pozemekem určeným k plnění funkce lesa. Les je dále významným krajinným prvkem a záměr tak
podléhá vydání stanoviska k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny. S ohledem na to, že však uvedený pozemek p.č. 2513/2, k.ú. Valov, nezastává
v současné době funkci lesa, nachází se v ohraničeném areálu investora a je zcela bez vrzostlé

24

Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
zeleně, bude v rámci navazujících řízení požádáno o odnětí tohoto pozemku z plnění funkce lesa.
Výměra tohoto pozemku je dle KN 2 407 m2. Orgánem pro odnětí pozemků z plnění funkce lesa je
orgán státní správy lesů, tedy v tomto případě Městský úřad Podbořany. Pozemek je ve vlastnictví
investora, resp. v současné době majitele areálu.
Rekonstrukce objektů a případně i výstavba nových hal, bude probíhat v ochranném pásmu lesa, tedy
na hranici do 50 metrů od lesního pozemku. Z toho důvodu bude nutné žádat o stanovisko k umístění
stavby ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa podle § 14, odst. 2, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, kde
mohou být dotčeným orgánem stanoveny další podmínky pro umístění stavby.
Záměr dále nezasahuje do žádného pozemku v zemědělském půdním fondu. Převážně se jedná
o zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy. Záměr se z pohledu územního plánování nachází na
ploše ZV – výroba – zemědělská výroba. Na těchto plochách je dle platného územního plánu povolena
zemědělská výroba za podmínky, že nesmí být v rozporu s hlavním využitím a že produkce hluku,
prachu a zápachu, včetně dopravní obsluhy, nepřekračuje hygienické normy určené plochy hygienické
ochrany. Tyto podmínky jsou řešeny v samostatných kapitolách, zejména týkajících se hluku
a znečištění ovzduší.
Podmínky prostorového uspořádání:
Max. plocha zastavění lokality:

50 %

Minimální plocha zeleně:

10 %

Maximální hladina zástavby:

stávající objekty možno zvyšovat do maximální výše
převládající

výšky

zástavby

v dané

lokalitě,

není-li

převládající výška, bude max. výška 2 NP + podkroví,
hospodářské budovy maximálně 10 m.
Stávající objekty chovu (haly 1 - 3) mají výšku cca 7,85 m. Výška nových objektů bude maximálně
10 m. Objekty budou z části umístěny na ploše stávajících silážních žlabů a z části zasáhnou plochy
ostatní v areálu, které jsou ozeleněné. Přesné umístění hal není v současné době jednoznačné, proto
nelze přesně stanovit podíl zůstatku zeleně. V rámci další projektové přípravy je ale nutné dodržet
podmínku ÚP na zachována minimálně 10 % zelených ploch.
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B.II.2 Voda (například zdroj vody, spotřeba)
Areál farmy je napojen na obecní vodovod a ten bude rovněž zdrojem vody jak pro fázi výstavby, tak
samotný provoz farmy.
V době výstavby bude voda spotřebovávána ke stavebním činnostem. Její spotřeba tak mírně vzroste,
nicméně většina materiálů se dnes dováží v hotovém stavu. Dále bude voda při výstavbě využívána ke
skrápění ploch k eliminaci prašnosti a k úklidu. Pro zaměstnance bude k dispozici voda balená, nebo
voda z řadu. S ohledem na relativně krátkou dobu výstavby a způsob výstavby, bude spotřeba vody po
dobu výstavby relativně nevýznamná a bude plně pokryta z řadu.
V době provozu haly bude spotřebovávána voda zejména pro účely napájení zvířat, případně pak pro
očistu hal (oplach). V menší míře bude voda spotřebována i pro zaměstnance na sociálních zařízeních.
V následující tabulce jsou uvedena předpokládaná množství vody pro napájení drůbeže podle normy
ČSN 75 5490 Stavby pro hospodářská zvířata – vnitřní stájový vodovod.
Tab. 7 – Teoretická spotřeba vody pro napájení zvířat

Stáj

Kategorie zvířat

Projektovaná
kapacita stáje
(objektů)

Průměrná /
maximální
spotřeba
l/(1000.ks.den)

Celková
spotřeba vody
dle ČSN 75 5490
průměr/max

nosnice

306 550 ks

280 / 350

85,8 / 107,3 m3

Hala 1 - 5
Počet provozních dnů

365 dnů
31 317 m3

Průměrná roční spotřeba vody po realizaci záměru

Po vyskladnění nosnic se tedy přibližně 1 do roka provádí oplach hal. Spotřeba vody pro tyto účely je
uvedena podle obdobných provozoven investora. Na jednu halu průměrně vychází spotřeba vody pro
čištění a oplach hal 20 m3. Využívá se přitom mytí vysokotlakým čistítím zařízením. Odpadní voda je
svedena do jímek a následně je předána oprávněné osobě. Mytí hal je uvedeno vždy po dokončení
celého turnusu.
Tab. 8 – Teoretická spotřeba vody pro účely oplachů stájí
Haly

Spotřeba vody za halu

Použití

Počet hal

Spotřeba vody
po turnusu

Haly 1 - 5

20 m3

oplach hal

5

100 m3

Při mytí se využívá dále čistítích prostředků, které jsou aplikovány v hale. Jejich použití a spotřeba
jsou komentovány v následující kapitole B.II.3. Popis a způsob likvidace odpadních vod je popsán
v kapitole B.III.2 Odpadní vody.
Pro obsluhu na farmě se předpokládá 10 pracovníků v jedné směně. Pro účely spotřeby vody pro
sociální účely je spotřeba na 1 zaměstnance dána vyhláškou č. 120/2011 Sb., kde pro účely provozu
s nečistým provozem nebo potřebou vyšší hygieny je uvažováno 30 m3 na jednoho pracovníka v jedné
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směně v průměru za rok. Při počtu celkem 10 pracovníků se tak bude jednat o 300 m3 vody.
Využíváno bude stávající sociální zařízení v administrativní části farmy.
Celková spotřeba vody po realizaci záměru
Celková spotřeba vody je tvořena potřebou pro napájení zvířat, vodou pro čištění a dále vodou pro
sociální účely zaměstnanců. Celková průměrná spotřeba vody po realizaci záměru je uvedena
v tabulce níže. Spotřeba bude pokryta vodou z vodovodního řadu obce.
Tab. 9 – Celková spotřeba vody po realizaci záměru za rok
Hodnoty spotřeby za rok
Voda pro napájení zvířat

31 317 m3

Voda pro čištění haly

100 m3

Voda pro sociální účely pro zaměstnance

300 m3

Celkem

31 717 m3

V případě ukončení provozování platí obdobné jako ve fázi výstavby a spotřeba tak bude případně
pokryta ze stávajících zdrojů.
B.II.3 Ostatní přírodní zdroje (například surovinové zdroje)
Mezi základní surovinové zdroje lze řadit zejména spotřebu krmiva a dále pak desinfekčích,
dezinsekčních, deratizačních a dezodoraziačních prostředků k úklidu stáje. Z energetických zdrojů
(mimo elektřinu, viz následující kapitola) je to pak motorové nafty pro pohon dieselagregátu.
Spotřeba krmiva – krmení je zajišťováno suchou krmnou směsí z venkovních zásobníků (sil) krmiva.
U každé haly budou umístěny zásobníky na krmivo o kapacitě 40 m3. Podle technologického listu
chovaného plemena Isa Brown je uváděna průměrná spotřeba krmiva na den 111 g v období snášky
(tedy 18 – 90 týdnů věku).
Tab. 10 – Celková spotřeba krmiva za rok
Hodnoty spotřeby za rok
Průměrná spotřeba krmiva na den
Počet nosnic
Celková spotřeba krmiva za rok

111 g
306 550 kusů
34 027 tun
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Dezinfekce, dezinsekce, deratizace a dezodorizace – DDD je a bude zajištěna smluvně, externím
dodavatelem. Provádí se pravidelně po vyskladnění a před naskladněním nových nosnic. Manipulaci
s prostředky pro DDD zajišťuje externí dodavatel, včetně dovozu prostředků a následného odvozu
odpadu. Nejčastěji používanými čistícími a dezinfekčními prostředky využívanými na obdobných
farmách investora jsou například KenoTMsan nebo Kickstart, jejichž popis je uveden níže.
KenoTMsan je silný pěnivý alkalický detergent vhodný pro zemědělské provozy. Jde o vysoce účinný
čistící přípravek s odmašťovacím účinkem, určený pro odstraňování odolných nečistot, tuku,
živočišných sekretů a dalších organických zbytků v zemědělských provozech. Aplikuje se na základě
jeho rozpuštění ve vodě a následně se pomocí postřikovače aplikuje na plochy haly. Tam vytvoří
aktivní pěnu, která účinným způsobem pomáhá odstranit nečistoty. Po 10 až 60 minutách, podle míry
znečištění, se přípravek opláchne vodou.


fyzikální stav a barva

žlutohnědá tekutina



hustota

1.075 kg.l-1



používaná koncentrace

1%



klasifikace podle (ES) č. 1272/2008 (CLP)

nebezpečný, biologicky odbouratelný

Veškerá manipulace s přípravek probíhá pod dohledem dodavatelské společnosti za použití osobních
ochranných prostředků. Přípravek je dovážen v původních prodejních obalech a následně je obal opět
odebrán oprávněnou dodavatelskou společností.
Kickstart je peroxidový dezinfekční přípravek s velmi rychlým účinkem, který se využívá ve
stájovém prostředí. Jde o celosvětově registrovaný přípravek. V přírodě se rozkládá na vodu, oxid
uhličitý a kyslík. Podle znečištění povrchu se využívá u chovů v koncentraci 0,5 až 1 %.


fyzikální stav a barva

pěnivá, bezbarvá tekutina



hustota

1.120 kg.l-1



používaná koncentrace

1%



klasifikace podle (ES) č. 1272/2008 (CLP)

nebezpečný, biologicky odbouratelný

Spotřeba výše uvedených prostředků je dle obdobných záměrů cca 200 l na halu obdobné
velikosti. Celkově lze tak předpokládat spotřebu až 1 000 litrů uvedených čistících prostředků.
Spotřeba proložek a obalů – pro manipulaci s vejci je dále využíváno papírových/plastových proložek
a obalů. Uvažována je spotřeba cca 300 tun obalových materiálů.
Spotřeba motorové nafty – spotřeba motorové nafty je uvažována pouze v případě využití záložního
zdroje elektrické energie v provozu, což nastává pouze v případě výpadku elektrické energie ze sítě.
Spotřeba je pak dána počtem hodin v provozu. Obecně lze uvést hodnotu udávanou výrobcem
53,3 l.hod-1 motorové nafty. Agregát má zásobu motorové nafty na 450 litrů, na cca 8 hodin provozu,
která je ve většině případů dostačující do odstranění závady na dodávce elektrické energie. Spotřeba
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mtorové nafty ostatních strojů (traktorová sekačka, VZV) je odhadnuta z odbobných provozů do 200 l
měsíčně.
B.II.4 Energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba)
Zdrojem elektrické energie v areálu je stávající trafostanice, na kterou jsou objekty napojeny. V rámci
přípravných prací bude prověřena kapacita trafostanice a případně bude zajištěno navýšení odběru
elektrické energie.
Realizací záměru dojde k navýšení spotřeby elektrické energie. Hala bude napojena na stávající
rozvodnou síť v areálu. Z pohledu energie bude síť posílena tak, aby bylo možné napájet všechny
stávající haly i haly nové. Rovněž pak bude hala napojena na záložní zdroj elektrické energie typu
ADAD275AP se jmenovitým tepelným příkonem 533,3 kW.
B.II.5 Biologická rozmanitost
Biologická rozmanitost (biodiverzita) dle článku 2 Úmluvy o biologické rozmanitosti je chápána jako variabilita
všech žijících organismů včetně suchozemských, mořských a jiných vodních ekosystémů a ekologických
komplexů, jejichž jsou součástí, a zahrnuje různorodost v rámci druhů, mezi druhy i mezi ekosystémy.

Záměr se nachází v areálu bývalého zemědělského podniku pro chov býků. Přímo v místě záměru, kde
bude realizována výstavba, se nenacházejí žádné vzrostlé dřevin. V areálu je zde pouze několik
běžných plevelů a náletových dřevin. Výstavbou nové haly bude z části zasažena stávající ozeleněná
plocha v areálu, která je dle územního plánu vedena jako ostatní plocha. Záměr se pak nachází
v blízkosti lesních porostů a je tedy v ochranném pásmu lesa a zároveň jeden z pozemků je pozemkem
určeným k plnění funkce lesa, nicméně je částečně zastavěn a neplní již přímo lesní funkci. Bude
podán návrh na vynětí pozemku z PUPFL. V rámci výstavby bude dodržena podmínka územního
plánu k dodržení minimálně 10 % zelených ploch.
Záměr se nenachází v žádné chráněné oblasti, či oblasti soustavy NATURA 2000. Jde o oplocený
areál, který rovněž nezasáhne do žádného prvku ÚSES. Širší okolí je tvořeno listnatými smíšenými
lesy (převážně buk) s místy biotopy acidofilních bučin, na okrajích s biotopy suchých acidofilních
doubrav. Lesy tvoří lokální biocentrum a podél areálu je vedena hranice lokálního a regionálního
biokoridu, v obou případech ale dle územního plánu nefunkčního.
Tím, že je záměr umisťován do ohraničeného areálu, nezasahuje významným způsobem stávající
faunu a flóru. Realizací záměru nedojde k žádné významné změně v biologické rozmanitosti lokality.
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B.II.6 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících staveb)
Záměr nepředpokládá žádné zvláštní nároky na dopravní či jinou infrastrukturu. V rámci výstavby
bude využíváno stávajíích příjezdových komunikací. Rovněž uvnitř areálu budou komunikace
zachovány ve stávajícím stavu. Nově budou nové haly napojeny na zdroje vody a elektrické energie.
Dále bude vybudován odvod odpadních vod z haly do nových jímek, jak je uvedeno výše.
Dopravní infrastruktura a intenzity dopravy
Záměr je přístupný po sjezdu ze stávající komunikace III/2219 vedoucí z obce Podbořany. V době
výstavby a realizace změru se očekává nájezd 3 - 5 nákladních vozidel za den a 1 – 2 osobních vozidel
za den. Veškeré práce a s tím související doprava budou probíhat pouze v době denní. Doprava bude
realizována pouze v době denní. Pro fázi výstavby bylo předjednáno, že vozidla mohou využít
nezpevněnou cestu, která vede podél farmy a následně přímo na komunikaci II/224. V případě využití
této cesty bude zajištěna očista vozidel před vyjetím na komunikaci II/224 a případně očista samotné
komunikace.
V době zprovoznění záměru pak bude doprava představovat zejména dovoz krmných směsí, odvoz
vajec, trusu, odpadů a kadáver. Předpokládané intenzity dopravy jsou uvedeny v tabulce níže. Doprava
je zajišťována nákladními vozidly. Odvoz odpadů a kadáver je zajištěn menšími nákladními vozy dle
potřeby nárazově. Denní produkce vajec je až do výše počtu nosnic, tedy do úrovně 306 550 kusů,
které jsou odvezeny jedním tahačem s návěsem.
Tab. 11 – Intenzity související dopravy – pravidelná doprava
Předmět činnosti

Četnost dopravy

Doprava krmných směsí

2 NV / den
2 NV / den

Odvoz trusu
Odvoz odpadů

1 NV / týden – dle potřeby

Odvoz kadáver

1 vozidlo do 3,5t

Odvoz vajec

1 NV / den – dle potřeby

Ostatní doprava (např. dovoz proložek, DDD prostředků)

1 NV / týden

Doprava je tak uvažována průměrně v počtu do 5 nákladních vozidel za den. Ve skutečnosti bude
doprava rozložena do celého týdne, aby lokalita byla zasažena dopravou co nejméně.
Návoz a odvoz probíhá nárazově jednou za 12 až 14 měsíců. Při návozu se nejprve naveze krmivo
a teprve následně probíhá dovoz kuřic. K tomu je využito 3 nákladních vozidel za den o kapacitě
jednoho vozu á 10 000 kusů. Celkově tak celý proces navážení probíhá cca 10 dnů při počtu do 3
nákladních vozidel za den a to až do úplného naplnění kapcity střediska – jedná se tedy o jednorázové
naplnění kapacity celého střediska, všechny haly najednou. S ohledem na to, že se jedná o nosnice na
počátku svého života, je spotřeba krmiva a produkce trusu podstatně nižší a doprava s tím spojená je
omezena. Celkově se tak nepřekročí celkový počet vozidel za den obdobně jako při běžném provozu.
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Stejným způsobem probíhá i následný odvoz nosnic po vynesení cca 3 nákladní vozidla za den.
V rámci výpočtu hlukové a rozptylové studie je tak zadávána pouze jedna hodnota počtu 10 jízd
nákladních vozidel za den. Do této úrovně se vejce počet vozidel za den při běžném provozu i
v případě návozu či odvozu nosnic.
Osobní doprava bude využívána převážně zaměstnanci společnosti, případně návštěvami a kontrolami
provozu. Uvažováno je tak s počtem 10 osobních automobilů za den, které zde mohou dočasně
parkovat na zpevněné ploše u administrativní budovy.
Tab. 12 – Celkové intenzity provozu v areálu (počet vozidel nebo jízd za den)
Nákladní vozidla

Osobní vozidla

počet aut

počet jízd

počet aut

počet jízd

5

10

10

20

Doprava spojená s provozem záměru

Doprava bude směrována od záměru pouze severně (jižně na Valov komunikace slepá) a to až do obce
Podbořany k silnici II/224. Ulicí Mírová může být směrována pouze doprava osobní, neboť je zde
omezení dopravy nad 3,5 t (mimo obsluhu). Pro účely výpočtu je tak uvažováno s průjezdem 100 %
dopravy ulicí Valovská až na komunikaci III/224. Následně je z 80 % ve směru na Blšany, z 20 % na
okolní komunikace. Do budoucna je plánovaný obchvat obce Podbořany a přeložka komunikace I/27,
které bude možné rovněž využívat.

31

Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

B.III

ÚDAJE O VÝSTUPECH – ZEJMÉNA PRO VÝSTAVBU A PROVOZ

V areálu budou z části využity stávající objekty 1 až 3. Dále pak namísto silážních žlabů budou
vystavěny dvě nové haly pro chov. Celkově tak fáze výstavby bude zahrnovat nejen umístění
tehcnologie do stávajících objektů, ale také výstavbu objektů nových.
B.III.1 Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží (například přehled zdrojů znečišťování,
druh a množství emitovaných znečišťujících látek, způsoby a účinnost zachycování znečišťujících
látek).
Fáze výstavby
V době výstavby bude lokalita v širším okolí zatěžována zejména dopravou, méně pak samotnou
plochou výstavby, která se nachází v poměrně výrazné vzdálenosti od obytné zástavby a je odcloněna
pásem lesního porostu. Tyto vlivy se projeví zejména na ovzduší, méně pak na dalších složkách
životního prostředí – voda a půdní prostředí.


liniové zdroje – doprava – zdrojem znečištění bude doprava materiálů na stavbu, odvoz
odpadů či příjezdy zaměstnanců. Očekává se, že bude využívána převážně komunikace
II/2219 s napojením na II/224, přičemž se očekává intenzita cca 5 nákladních vozidel za den,
nárazově, nepravidelně, dle potřeby. Samotný provoz vozidel pak bude nepravidelný a bude
záviset na aktuální fázi stavby a realizace záměru. Doprava nákladními vozidly pak bude
realizována pouze v denní době mezi 6. a 22. hodinou.
V tomto případě se tak jedná o emise produkované spalováním paliv ve vozidlech. Jedná
se tak převážně o emise oxidu dusíku, oxidu uhelnatého, uhlovodíky, oxidy síry
a v neposlední řadě tuhé znečišťující látky.



plošné zdroje – plošným zdrojem bude samotný areál stavby a realizace záměru a prováděné
stavení či výkopové práce. Při těchto pracích dochází ke zvýšení prašnosti (emise TZL) a to
jak z průjezdů techniky, tak i samotných prací. Tyto emise není možné ani s dostatečnou
vypovídací

schopnosti

stanovit,

nicméně

vznikají

pohybem

manipulační

techniky

a prováděním stavebních prací. Stavitel má za povinnost aplikovat taková opatření, aby došlo
k minimalizaci prašnosti. V době výstavby tak bude prováděno skrápění ploch, pravidelný
úklid, úprava rychlosti pojezdů vozidel a manipulační techniky uvnitř stavby a další opatření.
Samotná zástavba se nachází v poměrně výrazné vzdálenosti od záměru a je odcloněna pásem
zeleně. Neočekává se tak, že by byla významně zasažena emisemi prachu.
Za předpokladu splnění povinnosti eliminace prašnosti skrápěním a dalšími vhodnými
opatřeními, bude ovlivnění stávajícího stavu ovzduší v lokalitě po dobu výstavby
akceptovatelné.
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V minimální míře mohou být využívány barvy, laky a různé další nátěrové hmoty, které mohou být
zdrojem emisí těkavých organických látek (TOC). Většina materiálů však bude dodávána v hotovém
lakovaném stavu, určená pouze k montáží. Nepředpokládá se tedy významné množství emisí TOC.
Znečištění vody a půdy je komentováno v následující kapitole v rámci odpadních vod. U každé stavby
je důležitá prevence právě před případným znečištěním. Samotná půda bude ovlivněna zejména jejím
záborem a výkopovými pracemi, jak je uvedeno v kapitole B.II.1 dokumentace.
Fáze provozu
Pro uvažovaný záměr byla zpracována samostatná rozptylová studie, která je přílohou dokumentace.
Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci znečišťujících látek bylo provedeno pomocí výpočtového
programu SYMOS 97 verze 2003 dle metodiky schválené MŽP vydané 15. dubna 1998 ve věstníku
MŽP č. 3/1998 jako Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP ČR – Výpočet znečištění
z bodových a mobilních zdrojů „Symos 97“. Výpočet imisní zátěže provedl Ing. Josef Vraňan,
autorizovaná osoba ke zpracování rozptylových studií na základě rozhodnutí MŽP, č.j.
2416/780/12/AK ze dne 16. října 2012.
Provoz navrhovaného záměru se projeví na kvalitě ovzduší oproti stávajícímu stavu
následujícími vlivy:


provozem chovu hospodářských zvířat → produkce emisí amoniaku (NH3) – odvod vzduchu
z halových objektů pomocí ventilátorů – bodové zdroje;



provozem motorových vozidel souvisejících s provozem záměru → produkce emisí ze
spalování paliva – emise výfukových plynů – liniové zdroje;

Chov drůbeže (nosnic) v hale je nejvýznamnějším zdrojem emisí v rámci posuzovaného záměru.
Obecně je provozem zemědělských zdrojů (chovy hospodářských zvířat) do ovzduší vypouštěna směs
plynů s obsahem oxidu uhličitého, vodních par a dalších plynů; z trusu pak uniká zejména amoniak,
sirovodík, oxid uhličitý, metan, oxid dusný, kyselina máselná, kyselina octová a další. Podle
standardního posuzování je jednoznačně považován za hlavní škodlivou příměs i zápachovou složku
ve stájovém ovzduší amoniak (NH3) neboli čpavek.
K vypouštění odpadní vzdušiny jsou na halách umístěny ventilátory. Haly budou opatřeny ventilátory
ve štítové jižní straně objektu. Směry proudění jsou naznačeny na následujícím obrázku. Přibližně ve
dvou třetinách haly budou nasávací klapky, označené modrou barvou. Červně se žlutým podbarvením
jsou uvedeny směry odvodu odpadní vzdušiny z haly. Za ventilátory budou umístěny deflektory (štíty)
pro omezení rozptylu prašnosti při běhu venitlátorů.
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Obr. 5 – Naznačení ventilace objektů (modrá šipka sání, červenožlutá ventilace – výstup) – počet šipek
neoznačuje počet ventilátorů, ale pouze směr proudění vzduchu do a z haly.
Tab. 13 – Parametry vzduchotechniky

Kapacita objektu
(počet nosnic)

Typ
ventilátorů

Výkon
ventiáltoru

Počet
ventilátorů

Celkový výkon

Hala 1

57 446

ES140

38 701 m3.hod-1

14

541 814 m3.hod-1

Hala 2

57 446

ES140

38 701 m3.hod-1

14

541 814 m3.hod-1

Hala 3

57 446

ES140

38 701 m3.hod-1

14

541 814 m3.hod-1

Nová hala 4

86 000

ES140

38 701 m3.hod-1

21

812 721 m3.hod-1

Nová hala 5

48 212

ES140

38 701 m3.hod-1

12

464 412 m3.hod-1

Hala

Provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích produkuje škodliviny převážně z výfukových
plynů. Charakteristickými znečišťujícími látkami z automobilového provozu budou oxidy dusíku
(NOX), oxid uhelnatý (CO), prachové částice frakcí PM10 a PM2,5, benzen (C6H6) a benzo(a)pyren
(C20H12). Provoz je uvažován v počtu 10 jízd nákladních vozidel a 20 jízd vozidel během pracovního
dne. Doprava bude realizována pouze v denní dobu. Doprava zahrnuje zejména dovoz krmných směsí,
odvoz trusu, odpadů, kadáver a také vyprodukovaných vajec.
Provoz záložního zdroje elektrické energie se vznětovým šestiválcovým motorem produkuje
škodliviny z výfukových plynů, vznikajících spalováním motorové nafty. Jedná se však o záložní
zdroj, který je v provozu pouze jako záloha v souladu s ustanovením § 6 odst. 8 zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, tzn. že provozovatel se zavazuje, že maximální provozní doba
v rámci jednoho kalendářního roku nepřesáhne 300 hodin. Charakteristickými znečišťujícími látkami
z provozu budou oxidy dusíku (NOX), oxid uhelnatý (CO) a prachové částice frakcí PM10 a PM2,5.
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Pro kvantitativní stanovení emisí znečišťujících látek byly použity následující podklady:


emisní faktory dle Věstníku Ministerstva ŽP (ročník XIII, srpen 2013, částka 8) [4],



emisní faktory dle Věstníku Ministerstva ŽP (ročník XIII, únor 2013, částka 1 a 2) [5],



emisní faktory vozidel dle výpočtového programu MEFA 13.

Návrh zařazení stacionárních zdrojů emisí
Chovy hospodářských zvířat se zařazují do příslušné kategorie na základě celkové roční emise
amoniaku za celou provozovnu (středisko).
Tab. 14 – Celkové roční emise amoniaku za celou provozovnu – nekorigované emisní faktory
Kategorie
zvířat

Emisní faktory [kg NH3·zvíře-1·rok-1]

Kapacita
počet kusů

Množství M amoniaku

Stáj

Kejda, trus

Zapravení
do půdy

Celkový
EF

t/rok

0,12

0,02

0,13

0,27

82,8

Chov nosnic – Farma Valov
Hala 1 - 5

306 550

Chov nosnic na farmě Valov je podle kódu 8. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně - zařazen do kategorie
vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší.
Porovnání s emisními limity
Pro chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 tun včetně dle kódu 8.
přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je v souladu s bodem 7.1. přílohy č. 8
vyhlášky č. 415/2012 Sb. místo povinnosti dodržovat emisní limity stanovena technická podmínka
provozu: Za účelem předcházení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem zajistit
technicko-organizační opatření ke snížení těchto emisí např. využitím snižujících technologií, jejichž
seznam je uveden v Metodickém pokynu odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí.
Pachová zátěž
Za zástupnou znečišťující látku i pachovou látku z chovu hospodářských zvířat je považován amoniak
(NH3), neboli čpavek. Z hlediska odbourávaní v přírodě se amoniak snadno a rychle slučuje s kysele
reagujícími složkami zvláště ve znečištěném vzduchu. Doba setrvání amoniaku v suché atmosféře je
velmi krátká (cca 7 dnů). Za těchto předpokladů mohou tyto emise amoniaku v zásadě ovlivňovat
pouze ovzduší v objektech stájí, imise v nejbližším okolí stájových objektů jsou minimální a obtížně
měřitelné. Při dostatečném naředění v prostoru stájí tyto koncentrace neovlivní negativně zdravotní
stav zvířat ani obsluhy. V okolním prostředí se díky dostatečnému ředění větracím vzduchem
negativním způsobem neprojeví. Zápach má místní význam a je to problém, který je svázán
s provozováním chovu hospodářských zvířat a s rozvojem venkovských obytných sídel, která se
rozšířila do tradičních zemědělských oblastí. Zápach může být emitován stacionárními zdroji, jako
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jsou stáje, ale může být také důležitou emisí během aplikace trusu na půdu v závislosti na použitém
technologickém postupu. Produkce amoniaku související s chovem nosnic a produkcí trusu může být
zdrojem pachových látek. Konkrétně na farmě Valov budou aplikována následující opatření:


nosnice budou chovány ve voliérovém systému ustájení s nucenou výměnou vzduchu pomocí
tunelové ventilace, spínané automaticky dle klimatických podmínek;



štítový deflektor bránící rozptýlení prachových částic a tím i snížení pachové zátěže navázané
na prachové částice;



sklady na krmiva jsou vybavena pneumatickým plněním – tedy uzavřeným systémem plnění;



ventilátory jsou směrovány mimo obytnou zástavbu – rozptýlení odpadního vzduchu na straně
ustájení směřující mimo citlivý receptor;



zvířata jsou udržována v čistotě a suchu a optimální teplotě v hale;



zajištěno je optimální výměna vzduchu, aby byla zajištěna správná teplota uvnitř haly za
současného snižování koncentrací znečišťujících látek v odpadní vzdušině;



trus je na pásu po dobu 3 – 4 dny pozdržen pro účely prosušení v hale a teprve následně je
odveden pásem kontejner, který je následně odvážen oprávněnou osobou mimo areál.

K dalším projevům pachové zátěže pak může docházet v průběhu odvozu trusu odběrateli. Trus proto
bude odvážen mimo areál. Odběratelé dnes často rovněž aplikují opatření k omezení pachových látek
(například přímé zapravení do půdy, injektáže, hadicové zapravení do půdy, apod.). Pro omezení
pachové zátěže v rámci záměru jsou aplikovány rovněž snižující technologie pro snížení emisí
amoniaku, jak je uvedeno v kapitole B.I.6, části C. Další opatření pak spočívají zejména
v pravidelném odvozu trusu bez jeho dlouhodobého skladování v areálu.
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Znečištění půdního prostředí
V době provozu nebude záměr představovat významným způsobem zátěž půdního prostředí. Zejména
ve vztahu k odklízení trusu jsou navržena opatření ve vztahu k zabezpečení proti úniku – zpevněné
plochy, zabezpečení proti úniku, jímky na odpadní vody z haly a další. Veškeré látky závadné vodám,
včetně DDD prostředků či nebezpečných odpadů, budou skladovány uvnitř haly na vyhraněném místě
a s příslušným zabezpečením. V rámci provozu záměru se tak neočekává, že by došlo k významnému
ovlivnění půdního prostředí či jeho ohrožení. Případná rizika při nestandardních stavech jsou řešena
v samostatné kapitole dokumentace.
Fáze ukončení provozu
V případě ukončení provozu některého z vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší bude nutné
oznámit ukončení Krajskému úřadu Ústeckého kraje, České inspekci životního prostředí a městskému
úřadu Podbořany a technologii demontovat a zlikvidovat v souladu s platnou legislativou. Obecně
v případě ukončování jakéhokoliv provozu, nebo budovy a její případné demolice, platí obdobné
zásady jako ve fázi výstavby. Je pak důležité omezování vlivů zejména ve vztahu k doprava a emisím
prašnosti. Rovněž pak veškeré demontážní a demoliční práce provádět jen v denní době mezi 6. a 22.
hodinou.
B.III.2

Odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo

vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost)
Fáze výstavby
V době realizace se nepředpokládá významný vznik odpadních vod. Vznikat budou zejména vody
splaškové. Pro zaměstnance bude k dispozici stávající sociální zařízení v areálu. Počet zaměstnanců
bude záviset na zvolených stavebních firmách a nelze jej dopředu stanovit. Odvoz bude zajištěn
odbornou společností na vybranou blízkou čistírnu odpadních vod. Dešťové vody, nebo případné vody
ze skrápění ploch, budou přirozeným způsobem zasakovány na nezpevněných plochách. Stavitel bude
dodržovat základní povinnosti v oblasti ochrany vod před únikem látek závadných vodám
a nebezpečných látek používaných na stavbě, včetně pohonných hmot. Na místě nebude skladováno
větší množství látek závadných vodám a nebezpečných látek, než bude nezbytně nutné pro okamžitou
spotřebu. V případě jejich dočasného uložení před využitím budou v maximální možné míře
využívány záchytné vany, nebo IBC kontejnery se zkouškou těsnosti, mobilní kontejnery ke
skladování s integrovanými záchytnými vanami apod. Pod vozidly a mechanizací, která bude zůstávat
v areálu v době výstavby, budou umisťovány v době mimo provoz přenosné vany pro záchyt
případných úkapů pohonných hmot. Veškeré obaly od nebezpečných látek, použité pomůcky, mastné
hadry a další budou odváženy k využití nebo odstranění v souladu s příslušnými právními předpisy,
jak je uvedeno dále v kapitole B.III.3 Odpady.
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Fáze provozu
Při provozu budou vznikat zejména odpadní vody splaškové a odadní vody z oplachů hal. Dále pak
budou vznikat neznečištěné vody dešťové.
Při oplachu hal mohou vznikat odpadní vody, které jsou sváděny do jímek. U nových hal budou
vybudovány nové jímky plastové, podzemní, bezodtokové, které budou sloužit pro shromažďování
vody z oplachů haly. Do jímky bude dále svedena i zastřešená plocha pro odkliz trusu, resp. pro
umístění kontejneru na trus, která bude i z části zastřešena. Všechny jímky budou vodotěsné a budou
rovněž provedeny zkoušky těsnosti dle platných právních předpisů. Následně bude tato odpadní
voda předána oprávněné osobě. Množství odpadních vod z oplachu hal bude odpovídat přibližně její
spotřebě, tedy na úrovni 100 m3. Odpadní vody obsahují zbytky čistícícíh prostředků, které byly
uedeny v kapitole B.II.3. Využívá se čistítího roztoku o koncentraci 1 %. Oba uváděné prostředky jsou
biologicky odbouratelné.
Splaškové vody ze sociálního zařízení v administrativní budově budou svedeny do stávající jímky na
splaškové vody. Očekává se přibližně stejné množství odpadních vod, jako množství odebrané vody,
tedy na úrovni cca 300 m3 za rok.
Dešťové vody ze střech objektů nejsou považovány za odpadní a jsou svedeny na okolní nezpevněné
pozemky, kde jsou zasakovány. U zpevněných ploch, kde není předpoklad znečištění, je dešťová voda
svedena na nezpevněné části, kde je přirozeným způsobem zasakována. Plochy v zadní části hal, kde
se manipuluje s trusem, jsou částečně zastřešené a svedené do jímek odpadních vod. Vlivem záměru
nedochází k rozšiřování zpevněných ploch, neboť výstavba bude probíhat na ploše stávajících
silážních žlabů.
Fáze ukončení provozu
V případě ukončení provozu budou veškeré odpadní vody odvezeny na nejbližší čistírnu odpadních
vod. Budou provedena taková opatření, aby vlivem neprovozování záměru nedošlo k ovlivnění kvality
vod povrchových či podzemních.
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B.III.3
Odpady (například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů, způsoby
nakládání s odpady)
Fáze výstavby
Při realizaci záměru budou vznikat následující odpady uvedené v následující tabulce. S odpady bude
nakládáno

podle

jejich

skutečných

vlastností,

v souladu

č.

se zákonem

185/2001

Sb.

a jeho prováděcími předpisy v aktuálním znění. Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných
vlastností. Přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití. Přesné
množství není možné relevantně předem stanovit, proto je uveden pouze předpokládaný odhad a výčet
možných odpadů, vznikajících při výstavbě.
Tab. 15 - Přehled odpadů vznikajících při realizaci záměru
Kód druhu
odpadu

Název

Kategorie

Odhad
množství [t]

O

0,2

O/N

0,2

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly znečištěné škodlivinami

15 01 06

Směsné obaly

O

0,1

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné

N

0,05

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak
blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami

N

0,02

17 01 01

Beton

O

1

17 02 01

Dřevo

O

0,2

17 02 02

Sklo

O

0,05

17 02 03

Plasty

O

0,05

17 04 05

Železo a/nebo ocel

O

1,5

17 04 07

Směsné kovy

O

0,2

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

2,0

17 06 04

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01a 17 06 03

O

0,05

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09
01, 17 09 02 a 17 09 036

O

2

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

0,5

Ve fázi výstavby se předpokládá vznik odpadu zejména ze stavebních prací, jehož množství nelze
přesně předem vyčíslit. Bude se jednat většinou o odpad bez obsahu nebezpečných látek (směs betonu,
železo, ocel, dřevo, vytěžená hlušina, zemina a kamení, směs stavebních odpadů apod.). Odpad bude
likvidován v souladu s platnou legislativou společností provádějící stavební práce.
Případně vzniklé nebezpečné odpady budou umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech tak,
aby škodliviny obsažené v odpadech nemohly unikat do okolního prostředí. V případě jejich
náhodného výskytu budou tyto odpady shromážděny v zabezpečeném zakrytém kontejneru
s nepropustným dnem a stěnami, který zabezpečí odpady před jejich nežádoucím únikem do okolního
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prostředí nebo vniknutí dešťových vod do odpadu. Odpady budou následně předány oprávněné osobě
k zákonnému využití nebo odstranění podle skutečných vlastností odpadu.
Vznikající neznečištěné odpady budou před odvezením na místo jejich dalšího využití nebo odstranění
(podle skutečné kvality) shromažďovány v zabezpečeném kontejneru na volném prostranství
u rekonstruovaného objektu. Směsný komunální odpad bude shromažďován v zakryté nádobě tak, aby
nemohlo dojít k vniknutí dešťových vod do nádoby. Všechny odpady budou shromažďovány
vytříděné podle druhů.
Navržené shromažďování odpadů je odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu životního
prostředí. Odpady budou předány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob
budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude zaznamenáno
v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo Evidenčním listem pro přepravu
nebezpečných odpadů.
Fáze provozu
Ke shromažďování odpadů budou v areálu k dispozici sběrné nádoby podle druhu odpadu. V případě
nebezpečných odpadů se jedná o nádoby, které jsou umístěny uvnitř objektů se zabezpečením tak, aby
bylo zamezeno úniku závadných látek. S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností,
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcími předpisy v aktuálním znění. Odpady budou
tříděny podle druhů a skutečných vlastností. Přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci
a následnému využití. Při provozu záměru mohou vznikat následující odpady.
Tab. 16 - Přehled odpadů vznikajících při provozu záměru
Množství

Kód druhu

Název

odpadu

Kategorie

Pozn.
[t]

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

0,1

15 01 02

Plastové obaly

O

0,1

15 01 10*

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné

N

0,02

15 02 02*

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami

N

0,05

18 02 02*

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

N

0,5

18 02 03

Odpady, na jejichž sběr a ustraňování nejsou
kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci
infekce

O

0,5

18 02 05*

Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo
tyto látky obsahující

N

0,05

20 01 21*

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

0,01

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

12
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Nebezpečné odpady budou umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech tak, aby škodliviny
obsažené v odpadech nemohly unikat do okolního prostředí, a budou umístěny v některé z provozních
částí budov, pod zastřešenou částí. V případě jejich náhodného výskytu budou tyto odpady
shromážděny v zabezpečeném zakrytém kontejneru s nepropustným dnem a stěnami, který zabezpečí
odpady před jejich nežádoucím únikem do okolního prostředí nebo vniknutí dešťových vod do
odpadu. Odpady budou následně předány oprávněné osobě k zákonnému využití nebo odstranění
podle skutečných vlastností odpadu.
Zbytky léčiv, případně prostředky DDD a obaly jimi znečištěné jsou odváženy firmou, která tyto
prostředky dodala, popř. aplikovala. Vznikající neznečištěné ostatní odpady budou před odvezením na
místo jejich dalšího využití nebo odstranění (podle skutečné kvality) shromažďovány v zabezpečeném
kontejneru na volném prostranství v kontejnerech, nebo místech k tomu určených. Směsný komunální
odpad bude shromažďován v zakryté nádobě tak, aby nemohlo dojít k vniknutí dešťových vod do
nádoby. Všechny odpady budou shromažďovány vytříděné podle druhů. Navržené shromažďování
odpadů je odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu životního prostředí.
Odpady budou předány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob budou
archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude zaznamenáno v průběžné
evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo Evidenčním listem pro přepravu nebezpečných
odpadů.
Vznikající statková hnojiva budou dále poskytována smluvním odběratelům k přímé aplikaci na
zemědělskou půdu jako hnojivé látky. Nebude s nimi nakládáno v režimu odpadového hospodářství.
Rovněž pak manipulace s uhynulými zvířaty bude zajištěna smluvní asanační společností, kterou
budou dle potřeby odváženy v co nejkratším čase.
Fáze ukončení provozu
V případě, že by došlo k ukončení provozu, budou provedena všechna opatření v souladu s platnou
legislativou odpadového hospodářství. Veškeré odpady, náplně zařízení a jejich provozní kapaliny
budou ze zařízení vypuštěny a předány oprávněné osobě. S odpady bude nakládáno podle jejich
skutečných vlastností v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění a jeho prováděcími
předpisy. Podle druhu a vlastností budou shromažďovány na příslušných místech, v případě
nebezpečných odpadů na příslušných místech a v nádobách se zabezpečením proti úniku. Celý areál
bude řádně uklizen a zabezpečen proti vniknutí neoprávněných osob. Veškeré záznamy o předání
odpadů, případně ohlašovací listy pro přepravu nebezpečných odpadů budou řádně uchovány po dobu
nezbytně nutnou v souladu s platnou legislativou.
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B.III.4 Ostatní emise a rezidua (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy – přehled
zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení)
Fáze výstavby
Po dobu výstavby lze očekávat minimální nárůst hlukové zátěže. Obytná zástavba Podbořan je
významně vzdálena. Nejbližší objekt je pak odcloněn pásem lesa. Lze tak očekávat, že samotná fáze
výstavby a realizace záměru nezpůsobí žádné významné navýšení zátěže v lokalitě. Doprva související
s realizací záměru bude navíc pouze nárazová a pouze v denní době.
Hluk se průběžně mění podle různorodých prací, a proto jej nelze předem ani relevantním způsobem
kvantifikovat. Větší hlukovou zátěž lze očekávat převážně na počátku realizace, kdy lze očekávat
využití větších zemních strojů (bagr, nakladač, nákladní automobily) a dovoz materiálů těžkými
nákladními automobily. Postupnou realizací se bude přecházet převážně na montážní práce s dovozem
materiálů, kdy lze očekávat, že se hluk bude snižovat. Hluk těžkých nákladních automobilů a zemních
strojů je přibližně 70 až 82 dB ve vzdálenosti 5 metrů.
Samotné šíření hluku ze staveniště je pak závislé na množství, umístění, druhu a stavu používaných
stavebních strojů, počtu pracovníků, druhu prováděných prací, organizaci práce a opatřeních
k minimalizaci emisí hluku. Tyto aspekty se průběžně mění v závislosti na prováděných činnostech
a fázi výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje využívány běžné stavební
stroje a standardní technologie, které významným způsobem neovlivní životní prostředí nejbližší
obytné zástavby a okolí obecně a předpokládá se, že emise hluku pracujících zemních, dopravních
a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hranici. Rovněž se nepředpokládá užívání všech
mechanismů a zdrojů hluku současně, ani využití po celou pracovní dobu za den. Provoz jednotlivých
zdrojů hluku tedy bude přerušovaný a výhradně v denní době mezi 6. a 22. hodinou.
Vibrace v době výstavby záměru budou lokálně omezené. Jejich zdrojem bude zejména doprava
a provádění stavebních, především zemních, prací. Šíření a velikost vibrací je dána jednak stavem
komunikací, podložím a typem použitých zařízení a vozidel. Vibrace se přitom projevují nejvýše do
vzdálenosti několika metrů od místa vzniku. Pro eliminaci vlivu vibrací na zástavbu bude použití
prostředků se zvýšeným vlivem vibrací (např. hutnící stroje) sníženo na minimální možnou dobu
použití. Záměr by se tak v době výstavby neměl výrazně projevit vibracemi.
Fáze provozu
Hluk
Veškeré zdroje hluku v areálu jsou bez výskytu tónové složky ve spektru hluku. Pro záměr je
zpracována samostatná hluková studie, která je přílohou dokumentace. S ohledem na to, že ve
stávajícím stavu je neprovozovaný objekt bývalého chovu skotu, kde se většinou nevyskytují žádné
významné zdroje hluku (mimo obsl. dopravu), je i samotné posouzení hlukové řešeno na budoucí stav
po realizaci záměru.
42

Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
Stacionární zdroje hluku
Stávající haly jsou vybaveny vzduchotechnikou, která je stacionárním zdrojem hluku. Ventilátory
budou umístěny do jižní štítové stěny hal i budoucí dvojice nových hal. Dále může být provozován
záložní dieselagregát v případě výpadku elektrické energie. Ten je umístěn uvnitř areálu na vyhrazené
ploše. Jde o opláštěných technologický celek a dle výrobce je uváděna hlučnost kapotovaného stroje
75,1 dB v 7 m.
Další stacionární zdroje hluku nejsou uvažovány, neboť veškeré další části technologie jsou umístěny
převážně ve vnitřní části objektu (např.: krmný pás, odkliz trusu, sběr vajec). Hlasový projev zvířat
není podle §30, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, považován za hluk. Samotný voliérový chov pak představuje rovněž šetrný
způsob chovu z pohledu welfare, čímž se vliv hlasitého projevu zvířat omezuje. Dále je u každé haly
uvažováno pneumatické plnění zásobních sil. Do stacionárních zdrojů je dále uvažována
vnitroareálová doprava 5 nákladních vozidel a parkování osobních vozidel zaměstnanců a návštěv
v počtu 10 osobních vozidel, a to pouze v denní době.
Tab. 17 - Stacionární zdroje hluku

Stacionární zdroje hluku

Hladina
akustického
výkonu
Lwa dB(A)

Vzduchotechnika haly 1
ES 140

-

Vzduchotechnika haly 2
ES 140

-

Vzduchotechnika haly 3
ES 140

-

Vzduchotechnika haly 4
ES 140

-

Vzduchotechnika haly 5
ES 140

-

Pneumatické plnění
zásobníků krmiva *)

Hladina
akustického
tlaku
LP dB(A)/ve
vzdálenosti
61 dB / 7m
61 dB / 7m
61 dB / 7m
61 dB / 7m
61 dB / 7m

101 dB

Umístění

hala 1, jižní štítová stěna
hala 2, jižní štítová stěna
hala 3, jižní štítová stěna
hala 4, jižní štítová stěna
hala 5, jižní štítová stěna
haly 1 - 5

Náhradní zdroj elektrické
75,1 dB / 7m
opláštěný agregát
energie
* zdroj je v provozu pouze v denní době po dobu max. 30 min., čemuž odpovídá Lwa = 89,0 dB.

Počet

14
14
14
21
12
7
1

Mobilní zdroje hluku
Zdroji hluku je dále doprava související se záměrem. Veškerá doprava bude realizována pouze v době
denní. Dle údajů uvedených v části B.II.IV se bude jednat o maximálně 5 nákladních automobilů za
den a 10 osobních automobilů, přičemž doprava bude směrována na komunikaci II/224 severně od
místa záměru.
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Vibrace
Vibrace v době provozu budou lokálně omezené a nedotknou se významně vlivu na životní prostředí
či zdraví obyvatel. Zdrojem vibrací bude zejména doprava. Vibrace z dopravy jsou dány typem
vozidel, konstrukcí a stavem vozovky. Projevují se však nejvýše do vzdálenosti několika metrů od
místa vzniku. Působení vlastní technologie provozu, ventilátorů a dalších zdrojů, případně dopravy
z provozu nebude zdrojem nadměrných významných vibrací pro okolní zástavbu.
Fáze ukončení provozu
Z pohledu hlukové zátěže platí v době ukončení provozu obdobné výstupy jako ve fázi výstavby.
Hlavním zdrojem hluku budou stavební práce z demontáže a odvozu technologie, případně bourací
práce z demolice budov. Hluk ve fázi ukončení provozu není možné relevantním způsobem
kvantifikovat. Největší zátěž budou představovat případné bourací práce a odvoz nákladními vozidly.
Pro eliminaci hluku je doporučeno nepoužívat všechny stroje současně, ale provádět práce průběžně.
Eliminovat běh motorů a zařízení na prázdno bez využití. Rovněž pak veškeré práce související
s ukončením provozu budou probíhat pouze v době denní mezi 6. a 22. hodinou. Nepředpokládá se, že
by záměr v době ukončení provozu výrazným způsobem ovlivňoval okolí vibracemi. Ty mohou být
v této fázi způsobeny zejména dopravou, případně prováděním demoličních prací. Šíření a velikost
vibrací je dána stavem komunikací, podložím a typem použitých zařízení. Vibrace se přitom projevují
nejvýše do vzdálenosti několika metrů od místa vzniku. Pro eliminaci vlivu vibrací na zástavbu bude
použití prostředků se zvýšeným vlivem vibrací sníženo na minimální možnou dobu použití.
B.III.5 Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)
Areál se nachází v katarstrálním území Valov, obce Podbořany. Jde z velké části o stávající areál, dnes
již nevyužívaný, kde byl dříve provozován chov skotu – býků. Namísto dvojice silážních žlabů je
investorem plánovaná výstavba nové haly. Části v areálu jsou ozleněny, ale převážně jde o zpevněné
plochy. Vzrostlá zeleň se pak nachází zejména v okolí, kde jsou rozsáhlé lesní porosty. Nové haly
budou zachovávat charakter stávajícího areálu a nebudou tak z hlediska krajiny významným způsobem
narušovat stávající ráz. Nejbližší zástavba se nachází ve vzdálenosti cca 200 m jihozápadně, ale je
krytá lesním porostem a areál farmy tak není z pohledu objektu viditelný. Ze strany jižní a východní je
široký pás lesního porostu. Směrem k severu a obytné zástavbě Podbořan je terén zvlněný a záměr tak
je viditelný pouze omezeně (střehy nad úrovní terénu) ve směru od Podbořan. Z pohledu vlivu na
krajinu by tak nemělo dojít k významnému negativnímu ovlivnění krajiny, resp. vliv na krajinný ráz
bude na stávající úrovni. Samotný záměr bude vyžadovat nejen stanovisko k umístění záměru do
ochranného pásma lesa. U pozemku p.č. 2513/2, k.ú. Valov, který je veden jako pozemek určený
k plnění funkce lesa, bude požádáno o vynětí tohoto pozemku. Přitom nedojde k ovlivnění
hospodaření na lesních pozemcích, ani k ovlivnění ekologicko-stabilizační funkce, jelikož tento
pozemek je již ve stávajícím stavu z velké části tvořen zpevněnou plochou a reálně neplní funkce lesa.
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Produkce trusu
Podle vyhlášky č. 377/2013 Sb. o skladování a způsobu používání hnojiv, uvádíme dále
předpokládanou produkci trusu z provozu celé farmy Valov. Produkce je vypočtena na základě počtu
dobytčích jednotek a kategorie drůbeže, přičemž je uváděn trus jako čerstvý. Ve skutečnosti hodnota
bude nižší, neboť je trus pozdržen po dobu třech až čtyřech dnů pro účely prosušení přímo v hale pásu
a tedy jeho objem se postupně snižuje.
Tab. 18 – Průměrná roční produkce trusu
Hala

Kapacita

Počet
dobytčích
jednotek

Kategorie zvířat (podle
vyhl. č. 377/2013 Sb.)

Trus t/rok,
produkce
na 1 DJ

Celková roční
produkce farmy

Haly 1 - 5

306 550

1 042,2 DJ

drůbež – čerstvý trus

9,4

9 797,6 tun

Následně je trus předáván odběrateli na základě smluvního vztahu pro účely tvorby kompostu
jakožto organického hnojiva. Smlouva o smlouvě budoucí je uvedena v příloze 10 dokumentace
na výše uvedené množství trusu.
Výpočet minimální výměry zemědělské půdy pro využití trusu
Pro případ, že by byl trus přímo aplikován na pozemky je uveden výpočet minimální výměry
zemědělské půdy pro využití trusu. Podle § 8, odst. 1, nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení
zranitelných oblastí a akčním programu, nesmí být množství celkového dusíku užitého ročně na
zemědělských pozemcích v organických, organominerálních a statkových hnojivech v průměru
celkové výměry zemědělských pozemků obchodního závodu do výše dávky 170 kg N.ha-1. Podle
vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv je přitom průměrný přívod živin
v čerstvém drůbežím trusu 18,5 N.t-1 trusu.
Tab. 19 – Výpočet minimální výměry zemědělské půdy pro využití trusu
Celková
kapacita

Počet
DJ

Kategorie
zvířat a
trusu

Produkce
t/DJ

Celková roční
produkce trusu

Přívod živin
v čerstvém
trusu

Celková produkce
dusíku za rok

306 550 ks

1 042,2

drůbež
čerstvý trus

9,4

9 797,6 tun

18,5 kg N/t

181 255,6 kg N

Při maximální aplikační dávce 170 kg N.ha-1 odpovídá výše uvedená roční produkce dusíku ploše
1 066,2 ha. V případě, že by tedy byl trus přímo aplikován, bylo by nutné zajistit pozemky
v uvedeném rozsahu za předpokladu dodržení podmínek pro hospodaření ve zranitelných oblastech
podle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu.
Výpočet minimální skladovací kapacity pro uskladnění trusu
Podle § 9 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. je stanoveno, že zemědělský podnikatel zajistí skladovací
prostory pro statková hnojiva s minimální kapacitou odpovídající jejich šestiměsíční produkci.
Minimální kapacity skladovacích prostor byly stanoveny podle vyhlášky č. 377/2013 Sb., příslušným
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výpočtem podle přílohy č. 1, tabulky B. Kapacity skladovacích prostor je možné úměrně ponížit
v případě využití statkových hnojiv k výrobě organických hnojiv. Celková šestiměsíční produkce,
a tedy požadovaný objem skladu, je uvedena v následující tabulce.
Tab. 20 – Výpočet minimální předepsané skladovací kapacity pro uskladnění trusu

Počet DJ

1 042,2

Objem skladu / plocha při vrstvě 2 m na šestiměsíční
produkci drůbežího trusu podle vyhlášky č. 377/2013 Sb.
v přepočtu na 1 DJ

Objem nebo plocha skladu
šestiměsíční produkce trusu

2,4 m3

2 501,3 m3

1,2 m2

1 250,6 m2

Na základě výše uvedené tabulky je tak zřejmé, že pro zajištění skladu pro šestiměsíční produkci trusu
musí být zajištěna plocha nejméně 1 250,6 m2 nebo skladovací objem minimálně 2 501,3 m3.

46

Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I

PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ
(NAPŘ. STRUKTURA A RÁZ KRAJINY, JEJÍ GEOMORFOLOGIE A HYDROLOGIE, URČUJÍCÍ SLOŽKY FLÓRY A
FAUNY, ČÁSTI ÚZEMÍ A DRUHY CHRÁNĚNÉ PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, VÝZNAMNÉ
KRAJINNÉ PRVKY, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PŘÍRODNÍ PARKY,
EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY, PTAČÍ OBLASTI, ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ DRUHY, LOŽISKA NEROSTŮ, DÁLE
ÚZEMÍ HISTORICKÉHO, KULTURNÍHO NEBO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZNAMU, ÚZEMÍ HUSTĚ ZALIDNĚNÁ,
ÚZEMÍ ZATĚŽOVANÁ NAD MÍRU ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ, STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE, EXTRÉMNÍ POMĚRY
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)

Záměr se nachází v katastrálním území Valov, v obci Podbořany. Nachází se prakticky mimo obytnou
zástavbu v blízkosti lesního porostu. V příloze je uvedeno vyjádření orgánu ochrany přírody
Krajského úřadu Ústeckého kraje dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
C.I.1 Zvláště chráněná území, přírodní parky, krajinné prvky
Území nespadá do žádného zvláště chráněného území, nezasahuje ani žádné přírodní parky a nijak
neovlivní ani významné krajinné prvky v širším okolí. Nejbližšími lokalitami v okolí jsou přírodní
památka Krásný dvůr, nebo přírodní rezervace Dětanský chlum, obě ve vzdálenosti více než 5
kilometrů od záměru. Z hlediska lokalit soustavy NATURA 2000 se záměr nachází zcela mimo
evropsky významé lokality a ptačí oblasti a nemůže tak dojít k jejich ovlivnění. Nejblíže se nachází
EVL Hradiště, která je vzdálená cca 8 kilometrů západně od záměru.

Obr. 6 – Umístění záměru vůči chráněným územím v okolí
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C.I.2 Územní systém ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí
krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií – tj. podle rozmanitosti
potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě jejich prostorových vazeb
a nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridorů
a minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu krajiny a společenských limitů a záměrů určujících
současné a perspektivní možnosti kompletování uceleného systému (Míchal I., 1994). Dle zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je územní systém ekologické stability
krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů,
které udržují přírodní rovnováhu.
Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem
spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí
v určitém prostoru a čase.
Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje existenci
druhů nebo společenstev rostlin a živočichů.
Biokoridor je část krajiny, která spojuje biocentra a umožňuje organismům přechody mezi biocentry.
Interakční prvky jsou základní stavební částí ÚSES na lokální úrovni. Jsou to ekologicky významné
krajinné prvky a ekologicky významná liniová společenstva, vytvářející existenční podmínky
rostlinám a živočichům, významně ovlivňující funkce ekosystémů krajiny.
Významnými krajinnými prvky (dále jen VKP) vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, podle ustanovení § 3b jsou lesy, rašelinitě, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný
krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné
plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Registrované významné krajinné prvky, tj. ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné
části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability.
Uzemní systém ekologické stability - vztaženo k záměru
Samotný záměr přímo nezasahuje do žádného prvku územního systému ekologické stability. V jeho
těsné blízkosti se ale nachází regionální biokoridor Nad lomem – Valovský les a biocentrum Valovský
les. Podél areálu prochází dále lokální biokoridor, který je ale dle ÚP označen jako nefunkční. Okolo
jižní a východní části areálu se pak nachází lesní porosty, které jsou významným krajinným prvkem.
Podle zákona č. 114/1992 Sb. jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením,
a využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich
stabilizační funkce. Zároveň i pozemek p.č. 2513/2, k.ú. Valov je pozemkem určeným k plnění funkce
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lesa, nicméně pozemek zcela postrádá ekologicko-stabilizační funkci, neboť se jedná o stávající
oplocenou část areálu, tvořenou z části zpevněnou plochou, bez vrostlé zeleně.

Obr. 7 – Výřez z územního plánu - ÚSES

C.I.3 Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství
V místě záměru se nenacházejí žádné surovinové zdroje. Místo záměru nezasahzuje do žádného
chráněného ložiskového území.
C.I.4 Staré ekologické zátěže
V celém katastrálním území valov nejsou evidovány agenturou CENIA žádné staré ekologické zátěže.
Území bylo dříve využívané pro chov skotu. Nepředpokládá se tedy, že by v místě byla evidována
nějaká stará ekologická zátěž.
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C.II

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, RESP. KRAJINY V DOTČENÉM ÚZEMÍ A
POPIS JEHO SLOŽEK NEBO CHARAKTERISTIK, KTERÉ MOHOU BÝT ZÁMĚREM OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA
OVZDUŠÍ (NAPŘ. STAV KVALITY OVZDUŠÍ), VODY (NAPŘ. HYDROMORFOLOGICKÉ POMĚRY V ÚZEMÍ A
JEJICH ZMĚNY, MNOŽSTVÍ A JAKOST VOD ATD.), PŮDY (NAPŘ. PODÍL NEZASTAVĚNÝCH PLOCH, PODÍL
ZEMĚDĚLSKÉ A LESNÍ PŮDY A JEJICH STAV, STAV EROZNÍHO OHROŽENÍ A DEGRADACE PŮD, ZÁBOR PŮDY,
EROZE, UTUŽOVÁNÍ A ZAKRÝVÁNÍ), PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ, BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI (NAPŘ. STAV A
ROZMANITOST FAUNY, FLÓRY, SPOLEČENSTEV, EKOSYSTÉMŮ), KLIMATU (NAPŘ. DOPADY SPOJENÉ SE
ZMĚNOU KLIMATU, ZRANITELNOST ÚZEMÍ VŮČI PROJEVŮM ZMĚNY KLIMATU), OBYVATELSTVA A
VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, HMOTNÉHO MAJETKU A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VČETNĚ ARCHITEKTONICKÝCH A
ARCHEOLOGICKÝCH ASPEKTŮ

C.II.1 Ovzduší a klimatické podmínky
Podle rozdělení E. Quitta z roku 1971, se zájmová lokalita nachází v oblasti T2, pro kterou je
charakteristické klima relativně teplé a srážkově podprůměrné. Na plošinách jsou podmínky pro rozvoj
větrné eroze, ale teplotní přízemní inverze jsou pouze středně silné, významné jsou však regionální
inverze v nížinách.
Tab. 21 - Klimatické ukazatele zájmové lokality T2

Počet letních dnů ta rok

Průměrné hodnoty za
rok pro oblast T2
50 - 60

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 C a více

160 - 170

Počet mrazových dnů

100 - 110

Počet ledových dnů

30 - 40

Průměrná teplota v lednu

-2 °C až -3 °C

Průměrná teplota v dubnu

8 °C až 9 °C

Průměrná teplota v červenci

18 °C až 19 °C

Průměrná teplota v říjnu

7 °C až 9 °C

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

90 - 100 [mm]

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 - 400 [mm]

Srážkový úhrn v zimním období

200 - 300 [mm]

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40 - 50

Počet jasných dnů v roce

120 - 140

Počet zamračených dnů v roce

40 - 50

Klimatické ukazatele oblasti

Pro hodnocení stávající úrovně znečištění ovzduší v předmětné lokalitě jsou použity mapy úrovní
znečištění ovzduší v síti 1 x 1 km s klouzavými průměry koncentrací příslušných znečišťujících látek
za předchozích 5 let, zveřejněné na webových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.
S ohledem na širší zábor záměru jsou níže uvedeny nejvyšší hodnoty v dané lokalitě.
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Tab. 22 - Pětiletý průměr 2012 - 2016 ve čtvercové síti 1 x 1 km
Arsen

NO2

SO2
M4

BZN

BaP

PM10
M36

PM10

PM2,5

Olovo

Nikl

Kadmium

1.64

10.6

19.5

1.0

0.51

37.7

20.0

14.7

3.6

0.6

0.29

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že v lokalitě nedochází k překračování imisních limitů.
Tab. 23 - Přehled použitých zkratek
Arsen
NO2
SO2 M4
BZN

[ng/m3]

Arsen - roční průměrná koncentrace

3

NO2 - roční průměrná koncentrace

3

SO2 - 4. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace v kalendářním roce

3

Benzen - roční průměrná koncentrace

[μg/m ]
[μg/m ]
[μg/m ]
3

BaP

[ng/m ]

Benzo(a)pyren - roční průměrná koncentrace

PM10 M36

[μg/m3]

PM10 - 36. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace v kalendářním roce

PM10

[μg/m3]

PM10 - roční průměrná koncentrace

PM2,5
Olovo
Nikl
Kadmium

3

PM2,5 - roční průměrná koncentrace

3

Olovo - roční průměrná koncentrace

3

Nikl - roční průměrná koncentrace

3

Kadmium - roční průměrná koncentrace

[μg/m ]
[ng/m ]
[ng/m ]
[ng/m ]

Lokalitu je možné dále charakterizovat pomocí profilu průměrných měsíčních teplot a množstvím
srážek. Tyto údaje jsou dostupné v době zpracování za rok 2016 a jsou převzaty ze stanice ČHMÚ
Ústí nad Labem.

Obr. 8 – Průběh průměrné měsíční, průměrné maximální měsíční a průměrné minimální měsíční teploty vzduchu
ve srovnání s dlouhodobým průměrem 1961 – 1990
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Obr. 9 – Průběh měsíčního úhrnu srážek a měsíčního počtu dní se srážkami alespoň 1 mm ve srovnání
s dlouhodobým průměrem 1961 - 1990

C.II.2 Povrchové a podzemní vody, chráněná území ve vztahu k vodnímu prostředí
Záměr se přímo nedotýká žádného vodního toku, či
povrchových vod. Území spadá do dílčího povodí
Labe,

hydrologické

pořadí

1-13-03-0760-0-00

Valovský potok o rozloze 12,88 km2. Nejbližším
vodním tokem je Valovský potok, nacházející se
cca 1 kilometr jižně od záměru. Další vodní toky
(Dolánecký

a

Kyselý

potok)

se

nacházejí

v Podbořanech. V širším okolí se pak nachází
několik bezejmenných toků, jejichž recipienty jsou
většinou výše uvedené toky, případně větší toky,
jako například Blšanka. Z povrchových vod je
neblíže evidována nádrž Očichov. V lesním porostu
v blízkosti záměru se pak nachází menší rybníček –
povrchová voda stojatá. Záměr nespadá do žádné

Obr. 10 – Povrchové vodní toky a stojaté vody
v okolí záměru

chráněné oblasti přirozené akumulace vod, ani do oblasti ochranného pásma vodnío zdroje. Záměr
rovněž nespadá do žádbného záplavového území. Území spadá do hydrogeologického rajónu 2132
Mostecká pánev – jižní část, geologická jednotka je tvořena terciérními a křídovými sedimenty pánví.
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C.II.3 Horninové prostředí a půda
Lokalita neleží v žádném chráněném ložiskovém území. Podle geomorfologie se posuzovaná lokalita
řadí do následujícího členění:
Systém:

Hercynský

Subsystém:

Hercynská pohoří

Provincie:

Česká vysočina

Subprovincie: Krušnohorská soustava
Oblast:

Podkrušnohorská podsoustava

Celek:

Mostecká pánev

Podcelek:

Žatecká pánev

Okrsek:

Čeradická plošina
Jde o jihozápadní část Žatecké pánve, složenou z miocenních, méně oligocenních jílů,
písků a turifů, podřadněji z třetihorních vulkanitů, ortorul a migmatitů s pokryvy
kvartérních sedimentů (spraší), které tvoří členitou pahorkatinu s převáně erozně
akumulačním reliéfem staropleistocenních říčních teras. Na údolních svazích četné
sesuvy, erozní rýhy. Oblast je nepatrně zalesněna, převážně dubovými porosty.

Podle půdní mapy ČR se v lokalitě vyskytuje několik druhů půd, převážně však hnědé půdy eutrofní,
nebo hnědé půdy s podzoly na terasových uloženinách, případně pak severněji černozemě. Záměr
významným způsobem nezasáhne půdní prostředí. Hnědé půdy jsou typické pro naše oblasti
v pahorkatinách, vrchovinách i horách. Jsou většinou vázány na členitý reliéf. Hlavním půdovtovnrým
procesem je intenzivní vnitopůdní zvětrávání. Obsah humusu u těchto půd silně kolísá. V této oblasti
převažují hnědé půdy eutrofní, půdy s vyšším obsahem humusu.
C.II.4 Biologická rozmanitost – fauna, flóra a ekosystémy
Záměr se nachází v části Valov – Podbořany, prakticky zcela mimo obytnou zástavbu. Celý areál je
oplocen, ohraničen a je tak zamezeno vstupu zvěře do areálu. Z části jsou v areálu travnaté zelené
plochy, bez vzrostlé zeleně. Nové haly budou rovněž vybudovány na místě stávajících zpevněných
betonových žlabů, pouze z části zasáhnou zelenou plochu v areálu. V západní části areálu se nachází
několik drobnějších náletových dřevin. Za oplocením je z východní a jižní strany lesní porost. Záměr
se tak nachází v ochranném pásmu lesa. Jeden z dotčených pozemků záměru je veden jako PUPFL,
nicméně v současné době již neplní svou funkci. Nespadá ale do žádné chránněné oblasti, ani do
žádného prvku ÚSES, které se ale nacházejí v blízkém lesním porostru. Jde převážně o listnaté
smíšené lesy, převážně bukové. Část lesa je tvořena regionálním biokoridorem a biocentrem.
Z hlediska výskytu fauny je přístup k areálu výrazně omezen oplocením. Lze tak uvažovat převážně
faunu v širším okolí a to většinou běžné druhy polní fauny.
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C.II.5 Obyvatelstvo
Katstrální území Valov spadá pod obec Podbořany. Nachází se jižně od Podobřan a podle sčítání
obyvatel se zde nacházelo v roce 2011 celkem 29 obyvatel a 16 obytných objektů (domů). Ze
statistických údajů je zřejmé, že z části Valov spíše obyvatel v posledních letech ubývá. Celkově pak
obec Podbořany (všechny její části) eviduje v roce 2011 celkem 6 200 obyvatel. Bývalý zemědělský
areál je tak prakticky zcela mimo obytnou zástavbu, mimo jediný osamocený objekt mimo hlavní část
Valov, ktetrým je č.p. 36 a který se nachází cca 200 metrů západně od místa záměru. Je však
významným způsobem krytý od záměru zvlněním krajiny a lesním prostorem.
C.II.6 Architektonické a jiné kulturní památky
Přímo v místě záměru, ani jeho těsné blízkosti se nenacházejí žádné významné architektonické či jiné
kulturní památky. V části Valov lze jako nejvýznamnější jmenovat venkovskou usedlost z 19. století,
nacházející se na návsi, dále pak kapli v samém centru části Valov. Podél cesty od Podbořan se pak
nachází dvojice sousoší – boží muka a socha sv. Jana Nepmuckého. Ve směru na Podbořany se pak
nachází dále místní hřbitov. Několik dalších památek je pak přímo v centru Podbořn – například
památník obětem II. světové války ve směru na Blšany, v centru muzeum Volyňských Čechů, kostel
sv. Petra a Pavla nebo kostel Božího Spasitele a další. Žádná z uvedených památek nebude záměrem
negativně dotčena.
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C.III

CELKOVÉ

ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO

ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ A PŘEDPOKLAD JEHO PRAVDĚPODOBNÉHO VÝVOJE V PŘÍPADĚ NEPROVEDENÍ
ZÁMĚRU, JE-LI MOŽNÉ JEJ NA ZÁKLADĚ DOSTUPNÝCH INFORMACÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ A VĚDECKÝCH
POZNATKŮ POSOUDIT

Záměr se nachází v samostatné části Valov, obce Podbořany. Jde o lokalitu prakticky zcela mimo
ubytnou zástavbu. Jediným osamoceným objektem je nejblíže 200 metrů vzdálený obytný objekt,
který je však výrazně krytý zvlněním krajiny a lesním porostem. Území nespadá do žádné chráněné
lokality, ani do lokalit soustavy NATURA 2000. Areál je ohraničen lesními porosty z jižní a východní
strany. Ač se zde nachází prvky ÚSES (některé dle ÚP nefunkční), záměr by je přímo neměl nijak
významně ovlivnit.
V místě nejsou žádné významné vodní toky, nebo významné nádrže a vodní díla. Území nespadá do
žádné záplavové oblasti a nezasáhne ani žádné chráněné území přirozené akumulace vod či území
ochranného pásma vodních zdrojů. Z pohledu ovzduší je v místě dostatečná rezerva a dle pětiletých
průměrů imisní situace dle ČHMÚ nedochází k překračování imisních limitů. Nejedná se tedy
o lokalitu se zhoršenou kvalitou ovzduší.
V současné době tedy není známo, že by v dané lokalitě

byly takové charakteristiky životního

prostředí, které by znemožňovaly realizaci záměru, nebo které by po realizaci záměru představovaly
navýšení zátěže území nad únosnou míru.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I.

CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI PŘEDPOKLÁDANÝCH PŘÍMÝCH,
NEPŘÍMÝCH, SEKUNDÁRNÍCH, KUMULATIVNÍCH, PŘESHRANIČNÍCH, KRÁTKODOBÝCH, STŘEDNĚDOBÝCH,
DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH I DOČASNÝCH, POZITIVNÍCH I NEGATIVNÍCH VLIVŮ ZÁMĚRU, KTERÉ
VYPLÝVAJÍ Z VÝSTAVBY A EXISTENCE ZÁMĚRU (VČETNĚ PŘÍPADNÝCH DEMOLIČNÍCH PRACÍ NEZBYTNÝCH
PRO JEHO REALIZACI), POUŽITÝCH TECHNOLOGIÍ A LÁTEK, EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK A NAKLÁDÁNÍ
S ODPADY, KUMULACE ZÁMĚRU S JINÝMI STÁVAJÍCÍMI NEBO POVOLENÝMI ZÁMĚRY (S PŘIHLÉDNUTÍM
K AKTUÁLNÍMU STAVU ÚZEMÍ CHRÁNĚNÝCH PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY A VYUŽÍVÁNÍ
PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ S OHLEDEM NA JEJICH UDRŽITELNOU DOSTUPNOST) SE ZOHLEDNĚNÍM POŽADAVKŮ
JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

D.I.1

Fáze výstavby

D.I.1.1 Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Za relevantní negativní vlivy na obyvatelstvo v období realizace lze považovat zejména možné
navýšení hlukové zátěže a znečištění ovzduší při výstavbě nových hal. Montáž technologie do hal
stávajícíh nebude představovat významnou zátěž. Nepředpokládá se, že by ve fázi výstavby měl záměr
jiné vlivy na obyvatelstvo a to včetně vlivů sociálně-ekonomických s ohledem na níže uvedené
důvody.
Vliv emisí
Vlivy na ovzduší byly identifikovány jako málo významné a nebyla tak ani zpracována samostatná
rozptylová studie, či prováděn výpočet. Předpokládá se vznik emisí z provozu dopravních prostředků
dovážejících stavební materiály a další surovinové zdroje a emise ze samotné výstavby záměru –
provádění stavebních prací. Práce budou probíhat nárazově, pouze v denní době, nepravidelně.
Nepředpokládá se tak významné zhoršení imisní situace ve fázi výstavby v zájmovém území vzhledem
k relativně nízkým hodnotám celkových emisí škodlivin, popřípadě jejich hmotnostních toků. Celá
fáze výstavby bude relativně krátká (po dobu max. 6 měsíců) a nebude probíhat nepřetržitě. Realizací
zemních prací může dojít ke vzniku emisí TZL, práce budou časově omezeny a jak již bylo uvedeno,
budou aplikována minimalizující opatření pro tyto emise (např. zkrápění vnitroareálových
komunikací, nebo příjezdové cesty). Záměr je významným způsobem cloněn rozáhlým lesním
porostem, čímž budou výrazně omezeny emise TZL z plochy výstavby. Při fázi výstavby by však při
uvedených opatřeních nemělo dojít k žádnému významnému ovlivnění. Záměr se tedy neprojeví
sledovatelným zvýšením zdravotních rizik v době výstavby.

57

Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
Vliv hluku
Samotná fáze výstavby nebyla řešena hlukovou studií, neboť se nepředpokládá významná hluková
zátěž. Záměr bude realizován pouze v době denní a případné zdroje hluku budou používány jen po
dobu nezbytně nutnou pro provedení příslušných prací. Nejbližší obytná zástavba je výrazně cloněna
lesním proostem (jediný objekt) a dále je pak dostaečně vzdálena a neměla by tak být významným
způsobem ovlivněna.
Sociálně ekonomické vlivy
Posuzovaný záměr se svým charakterem odpovídá využití býdvalého areálu. Dochází ale k novému
zprovoznění. Do této doby tedy byl areál nevyužíván. Zámrě tak může být pro obyvatele obavou
z neznámého, neboť i v době provozu byl využíván pro chov býků, nikoliv drůbeže. Je proto důležité,
aby investor od počátku realizace s obyvateli hovořil a plánoval případná další opatření ke
spokojenosti obou stran. Dle předložených studií by obyvatelstvo nemělo být významným způsobem
zasaženo. Z opačného hlediska by pro místní obyvatle mohl být záměr příležitostí blízké pracovní
nabídky.
Realizace záměru by neměla vyvolat změnu životní úrovně místního obyvatelstva za
předpokladu zodpovědného počínání investora. Dle stávajícího zhodnocení by se záměr neměl
projevit negativním způsobem na ovlivnění lokality.
D.I.1.2 Vlivy na ovzduší a klima (např. povaha a množství emisí znečišťujících látek a skleníkových
plynů, zranitelnost záměru vůči změně klimatu)
V kapitole B.II.1.1 byly identifikovány vlivy na ovzduší, které spočívají ve zvýšení dopravní zátěže
a samotné realizace jako plošného zdroje emisí, zejména TZL. Pro fázi výstavby jsou definována
preventivní opatření k omezení vlivů na ovzduší – např. skrápění plochy, eliminace chodu motorů
vozidel na prázdno apod. Práce pak budou časově omezeny a nebudou probíhat nepřetržitě. Práce
budou realizovány jen po dobu nezbytně nutnou pro jejich provedení. Rozptylová studie nebyla
s ohledem na různorodost pracovních činností pro fázi výstavby zpracována. S ohledem na umístění
záměru se nepředpokládá významné zhoršení imisní situace ve fázi výstavby v zájmovém území
vzhledem k předpokládaným relativně nízkým hodnotám celkových emisí škodlivin, popřípadě
jejich hmotnostních toků. Celá fáze výstavby bude relativně krátká (po dobu max. 6 měsíců)
a nebude probíhat nepřetržitě.
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D.I.1.3 Vlivy na hlukovou situaci a eventuální další fyzikální a biologické charakteristiky (např.
vibrace, záření, vznik rušivých vlivů)
Pro fázi výstavby nebyla zpracována samostatná hluková studie, neboť se nepředpokládá významná
hluková zátěž. 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. Vzdálenost od zástavby je dostatečná, krytá lesním porostem a neočekává se tedy její
významné ovlivnění. Doprava bude nárazová a nebude tak představovat významnou zátěž hlukem.
Nepředpokládá se tedy, že by hluková zátěž z výstavby ovlivnila stávající situaci významným
způsobem a případné dočasné navýšení hluku po dobu nezbytně nutnou pro provádění prací lze
považovat za akceptovatelné.
D.I.1.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Po dobu výstavby bude využívána voda z vodovodního řadu, zavedená do stávajícího provozu areálu.
Tato voda bude využívána dle potřeby a její množství není možné předem stanovit.
Vlivem zvýšení zastavěné plochy dojde k mírnému navýšení objemu odváděných dešťových vod.
Dešťové vody však budou jako doposud zasakovány na pozemcích investora. Neočekává se, že by se
stavby dotkla významným způsobem podzemních vod.
Po dobu výstavby bude pro zaměstnance k dispozici stávající sociální zařízení, nebo mobilní zařízení
stavebníka. Při výstavbě jsou řešeny i havarijní stavy, které jsou potenciálně nejrizikovější skutečností
s ohledem na používané materiály, a to i ve fázi výstavby. Omezení vzniku havárie a havarijních
stavů bude eliminováno realizovanými preventivními opatřeními (umístění závadných látek,
maximální skladované množství apod.). Závadné látky obsažené ve strojích budou proti havarijnímu
úniku chráněny záchytnými nádobami a závadné látky v obalech budou umístěny v záchytných
vanách. Nepředpokládá se tedy, že by v době výstavby byly významným způsobem ovlivněny
povrchové či podzemní vody.
D.I.1.5 Vlivy na půdu
V rámci výstavby nových hal dojde k záboru půdy (stávající zelená plocha), vedené v ktastru
nemovitostí jako ostatní plocha. V textové části je navržena typizovaná hala, nicméně přesné umístění
bude řešeno v rámci další projektové přípravy. Nelze tak jednoznačně stanovit, k jakému záboru
zelené plochy v areálu dojde. Důležité ale je, že při realizaci musí být dodržena podmínka na
zachování 10 % zelených ploch v areálu, případně bude investor muset tyto plochy uměle vytvořit na
jiných pozemcích v areálu. K záboru plochy v ZPF, ani PUPFL ale nedochází. Záměr se však nachází
v ochranném pásmu lesa, což bude rovněž nutné řešit v rámci dalších řízení.
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Výkopová zemina bude využita na úpravy v rámci areálu, případně budou přebytky odvezeny
v souladu s platnou legislativou. Ve fázi výstavby lze vlivy na půdu považovat za akceptovatelné
za předpokladu dodržení ozelenění ploch.
D.I.1.6 Vlivy na přírodní zdroje
Realizací nedojde k negativnímu ovlivnění horninového prostředí ani přírodních zdrojů. Záměr bude
vybudován na pozemcích investora, které jsou vedeny jako zastavěné, nebo ostatní plochy.
Vlivy na půdu byly uvedeny v předchozí kapitole. Negativní ovlivnění jiných přírodních zdrojů
se neočekává.
D.I.1.7 Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)
Záměr nespadá do žádné chráněné oblasti. Nezasahuje rovněž přímo ani do žádného prvku ÚSES.
Nachází se ale v blízkosti lesního porostu, který je z části veden jako lokální biocentrum. Nachází se
tak v ochranném pásmu lesa, tedy do 50 m od hranice lesa. V době výstavby se neočekává, že by
záměr negativně ovlivnil biologickou rozmanitost, neboť jeho realizace bude probíhat v uzavřeném,
ohraničeném areálu.
D.I.1.8 Vlivy na krajinu a její ekologicko-stabilizační funkce
Záměr se z pohledu krajinného rázu nachází na vhodném místě. Z celé jižní, východní a částečně
západní strany je cloněn lesními porosty. Ze severní strany se postupně terén navyšuje a ve směru
k Podobřanům opět klesá a záměr tak není od města prakticky viditelný. Výstavba nových hal splní
podmínku na výšku haly do 10 m dle územního plánu a dále pak bude respektovat stávající charakter
areálu. Vliv na krajinný ráz lze tak považovat za akceptovatelný, bez významného ovlivnění.
D.I.1.9 Vlivy na lesní pozemky
Záměr se nachází v blízkosti lesních pozemků, ve vzdálenosti přibližně 10 a více metrů od hranice
vzrostlého lesa. Současně jeden z pozemků v areálu je přímo veden jako pozemek určený k plnění
funkce lesa. Tento pozemek je z velké části opatřen zpevněnou plochou a nenachází se zde žádná
vzrostlá zeleň. V rámci navazujícího řízení bude požádáno o vynětí tohoto pozemku z plnění funkce
lesa. Přitom nedojde k žádnému ovlivnění ekologicko-stabilizační funkce či hospodaření na lesních
pozemcích, neboť se jedná o pozemek uvnitř areálu, který je již historicky oplocenou součástí
zemědělského areálu a funkci lesa neplní.
V souvislosti s výstavbou nových hal a úpravou stávajících objektů, bude rovněž požádáno
o stanovisko k umístění stavby ve vzdálenosti do 50 metrů od hranice lesního pozemku. Celý areál je
oplocen a oddělen od vzrostlého lesa.
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V rámci střediska jsou a budou dodržena opatření směřující k eliminaci rizika úniku závadných látek
a eliminaci prašnosti při výstavbě či rekonstrukci. S odpady bude nakládáno v souladu s platnou
legislativou.
Při aplikaci preventivních opatření ve vztahu k úniku závadných látek, eliminaci prašnosti
a nakládání s odpady, by nemělo po dobu výstavby dojít k významnému ovlivnění lesních
pozemků a neměla by rovněž být dotčena práva vlastníků lesa na řádné hospodaření. Odnětí
jednoho pozemku z plnění funkce lesa nepředstavuje významný zásah, neboť tento pozemek již
v současné době funkci lesa neplní.
D.I.1.10Vlivy na hmotný
a archeologických aspektů

majetek

a

kulturní

dědictví

včetně

architektonických

Záměr se nachází v oddělené části Valov od Podbořan, prakticky zcela mimo zástavbu. Pouze
u příjezdové komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 200 m jeden obytný objekt. Další objekty jsou
pak až v Podbořanech, nebo přímo v části Valov, která ale už zasažena nebude. Žádné kulturní
památky záměrem dotčeny nebudou. Doprava bude projíždět částí Podbořan, ale významným
způsobem rovněž neovlivní stávající památky v obci.
Lze tak uvést, že záměr nezpůsobí ve fázi výstavby žádné významné ovlivněí hmotného majetku,
kulturního dědictví, či jiných architektonických nebo archeologických památek.
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D.I.2 Fáze provozu
D.I.2.1 Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Nejvýznamnějším vlivem v době provozu záměru bude ovlivnění obyvatel z hlediska ovzduší
a pachových látek z provozu. Méně významné je ovlivnění z pohledu hlukové zátěže. Nejbližší obytná
zástavba (jeden objekt) se nachází cca 200 metrů od areálu a hranice příjezdové komunikace. Většina
zástavby je pak ale dále v části Podbořan, která bude zasažena spíše už jen dopravou. K nejbližšímu
objektu je od vzrostlý pás zeleného lesního porostu.
Pro záměr byla vypracována rozptylová a hluková studie. Dle rozptylové studie bylo zjištěno, že
záměr by neměl významným způsobem ovlivnit nejbližší obytnou zástavbu a obyvatelstvo by nemělo
rovněž být ani obtěžováno zápachem s ohledem na stanovená preventivní opatření. Z pohledu hluku
byla zjišťována situace jak ve vztahu ke stacionárním zdrojům, tak mobilním (dopravě). V obou
příapdech bylo zjištěno dostatečné splnění limitní hodnoty a to jak v denní, tak noční době. Vibracemi
z dopravy by záměr neměl významně ovlivnit zástavbu, jelikož doprava bude rozložena na celý den
a její intenzity by se neměly negativně projevit.
Samostaně byla zpracována studie hodnocení zdravotních rizik, která je přílohou dokumentace.
Hodnocení vlivů na veřjné zdraví je zpracováno držitelkou osvědčení MŽ ČR o odborné způsobilosti
pro oblast posuzování vliů na veřejné zdraví č. 2/2017, RNDr. Irenou Dvořákovou. Hodnocení
vychází z výsledků rozptylové a hlukové studie, které jsou rovněž součástí dokumentace a hodnotí
tedy dvě oblasti z hlediska znečištění ovzduší a hluku. Podrobně jsou výsledky uvedeny v samostatné
studii. Níže je uvedena pouze interpretace závěrů hodnocení.
Znečištění ovzduší

Hodnocení bylo provedeno na základě vypočtených hodnot příspěvků záměru
dle rozptylové studie, z nichž nejvýznamnější je amoniak, jakožto látka
hodnotící chovy hospodářských zvířat. U amoniaku bylo stanoveno, že
u nejbližší obytné zástavby může za nepříznivých emisních a rozptylových
podmínek u citlivých obyvatel docházet k postřehnutelným pachovým
vjemům. Je však nutné zdůraznit, že pachový vjem není považován za
zdravotní riziko a koncentrace vypočtené se nijak nevymykají běžnému stavu
na českém venkově. Imisní příspěvky ostatních látek jsou zanedbatelné
a neprojeví se žádným způsobem na zhoršení zdravotzního rizika oproti
stávajícímu stavu.

Hluková zátěž

Podle výsledků hlukové studie bylo zjištěno, že vlivem provozu záměru
nedojde k žádnému překračování limitních hodnot hluku a to jak v denní, tak
noční době. Hodnoty oproti stávajícímu stavu se mění v úrovi do 0,2 dB, což
je změna prakticky nehodnotitelná a riziko zdravotních účinků tak zůstane
beze změny.
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Celkově pak bylo závěrem konstatováno, že byly zjištěny příspěvky záměru k imisnímu pozadí
amoniaku, které neovlivní významně situaci v území. Akutní či chronické dráždivé a toxické zdravotní
riziko lze spolehlivě vyloučit. Příspěvky ostatních škodlivin jsou nízké a nemohou znamenat změnu
zdravotních rizik pro obyvatelstvo v daném území. Vliv záměru na veřejné zdraví z hlediska
ovzduší tak není předpokládán. Z hlediska hlukové zátěže neznamenají vypočtené hodnoty
zatížení obyvatel, neboť změna do úrovně 0,2 dB je z pohledu zdravotních rizik prakticky
nehodnotitelná a zdravotní riziko tak zůstane beze změny.
Sociálně ekonomické vlivy
Jak již bylo uvedeno při fázi výstavby, je areál prakticky novým provozem, neboť byl sice využíván
k chovu skotu, ale charakterem se jedná o poměrně odlišný způsob chovu v případě drůbeže. Záměr
tedy může vyvolat lehké obavy a nedůvěru z neznámého u obyvatel. Neměl by ale ovlivnit dosavadní
návyky obyvatel a lze tak hodnotit vlivy na obyvatelstvo jako přijatelné.
D.I.2.2 Vlivy na ovzduší a klima (např. povaha a množství emisí znečišťujících látek a skleníkových
plynů, zranitelnost záměru vůči změně klimatu)
Pro zhodnocení vlivů záměru na kvalitu ovzduší byla vypracována samostatná rozptylová studie, která
je přílohou dokumentace. Výpočet znečištění ovzduší je proveden podle referenční metody pro
zpracování rozptylových studií stanovené vyhláškou č. 330/2012 Sb., tj. pomocí výpočtového
programu SYMOS´97 verze 2006 dle metodiky schválené Ministerstvem životního prostředí vydané
15. dubna 1998 ve věstníku Ministerstva životního prostředí č. 3/1998 jako Metodický pokyn odboru
ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS´97“ - Systém
modelování stacionárních zdrojů. Výpočet imisní zátěže provedl Ing. Josef Vraňan, autorizovaná
osoba ke zpracování rozptylových studií na základě rozhodnutí MŽP č.j. 2416/780/12/AK ze dne 16.
října 2012.
Chov drůbeže (nosnic) je nejvýznamnějším zdrojem emisí v rámci posuzovaného záměru. Obecně je
provozem zemědělských zdrojů (chovy hospodářských zvířat) do ovzduší vypouštěna směs plynů
s obsahem oxidu uhličitého, vodních par a dalších plynů; z chlévské mrvy zejména pak uniká
amoniak, sirovodík, oxid uhličitý, metan, oxid dusný, kyselina máselná, kyselina octová a další. Podle
standardního posuzování je jednoznačně považován za hlavní škodlivou příměs i zápachovou složku
ve stájovém ovzduší amoniak (NH3) neboli čpavek. Dále je pak hodnocena rovněž související doprava
se záměrem. Pro účely výpočtu byly stanoveny referenční body, odpovídající nejbližší obytné
zástavbě, které jsou uvedeny v následující tabulce.
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Tab. 24 – Referenční body
Číslo
referenčního
bodu

Název referenčního bodu

xr
[m]

yr
[m]

zr
[m]

l
[m]

1000

Objekt k bydlení, č. p. 23

-812095

-1019998

335

1,5

1001

Objekt k bydlení, č. p. 20

-811903

-1020295

335

1,5

1002

Rodinný dům, č. p. 36

-812110

-1019361

346

1,5

V následujících tabulkách jsou uvedeny vypočtené příspěvky k imisním koncentracím vybraných
znečišťujících látek. V tabulkách jsou použity následující zkratky: IL - imisní limit, hod IL - hodinový
imisní limit, 8hod IL - osmihodinový limit, d IL - denní imisní limit.
Tab. 25 - Příspěvky NH3 k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru
a stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím (jako limitní hodnoty koncentrací jsou pro
výpočet použity čichový práh amoniaku 27 μg/m3 / koncentrace 3 OUER/m3 amoniaku 40,5 μg/m3 / obtěžující
koncentrace amoniaku 79 μg/m3)
Č. ref.
bodu

Maximální hodinové
koncentrace [μg/m3]

Maximální denní
koncentrace [μg/m3]

Průměrná roční
koncentrace [μg/m3]

Doba překročení
27 / 40,5 / 79
[hod/rok]

1000

15,01

13,01

0,25

-/-/-

1001

13,92

12,07

0,15

-/-/-

1002

31,93

24,94

0,95

85 /- / -

Tab. 26 - Příspěvky PM10 k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru
a stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím
Č. ref.
bodu

Maximální hodinové
koncentrace [μg/m3]

Maximální denní
koncentrace [μg/m3]

Průměrná roční
koncentrace [μg/m3]

Doba překročení
d IL / IL
[hod/rok]

1000

0,002

0,0005

5,11·10-6

-

0,0004

3,61·10

-6

-

4,49·10

-5

-

1001
1002

0,001
0,005

0,0013

Tab. 27 - Příspěvky PM2,5 k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru
a stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím
Č. ref.
bodu

Maximální hodinové
koncentrace [μg/m3]

Maximální denní
koncentrace [μg/m3]

Průměrná roční
koncentrace [μg/m3]

Doba překročení
d IL / IL
[hod/rok]

1000

0,002

0,0007

7,23·10-6

-

1001

0,002

0,0005

5,11·10-6

-

1002

0,006

0,0017

6,44·10-5

-
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Tab. 28 - Příspěvky NO2 k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru a
stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím
Č. ref.
bodu

Maximální hodinové
koncentrace [μg/m3]

Maximální denní
koncentrace [μg/m3]

Průměrná roční
koncentrace [μg/m3]

Doba překročení
d IL / IL
[hod/rok]

1000

0,002

0,0007

6,99·10-6

-/-

0,0006

5,46·10

-6

-/-

4,63·10

-5

-/-

1001

0,002

1002

0,005

0,0015

Tab. 29 - Příspěvky CO k maximálním 8mi hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru a
stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím
Č. ref.
bodu

Maximální
8mi hodinové
koncentrace [μg/m3]

Maximální denní
koncentrace [μg/m3]

Průměrná roční
koncentrace [μg/m3]

Doba překročení
8hod IL
[hod/rok]

1000

0,018

0,05

6,51·10-5

-

0,04

4,47·10

-5

-

5,53·10

-4

-

1001

0,014

1002

0,050

0,01

Tab. 30 - Příspěvky C6H6 k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru a
stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím
Č. ref.
bodu

Maximální hodinové
koncentrace [μg/m3]

Maximální denní
koncentrace [μg/m3]

Průměrná roční
koncentrace [μg/m3]

Doba překročení
d IL / IL
[hod/rok]

1000

0,0002

5,12·10-5

4,84·10-7

-

0,0001

3,83·10

-5

3,43·10

-7

-

1,32·10

-4

4,22·10

-6

-

1001
1002

0,0005

Tab. 31 - Příspěvky C20H12 k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru a
stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím
Maximální hodinové
koncentrace [μg/m3]

Maximální denní
koncentrace [μg/m3]

Průměrná roční
koncentrace [μg/m3]

Doba překročení
d IL / IL
[hod/rok]

1000

2,60·10-7

7,5210-8

6,67·10-10

-

1001

1,92·10

-7

5,54·10

-8

-10

-

6,72·10

-7

1,94·10

-7

-9

-

Č. ref.
bodu

1002

4,75·10

5,66·10

Nejdůležitější složkou z chovu hospodářských zvířat ve vztahu k ovlivnění ovzduší, jsou emise
amoniaku a související pachová zátěž. Proto je dále uvedeno zejména hodnocení příspěvků k imisní
koncentraci NH3.
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Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci amoniaku - NH3
Amoniak je bezbarvý velmi štiplavý plyn. Amoniak je toxická, nebezpečná látka zásadité povahy,
která je lehčí než vzduch. Amoniak vzniká mikrobiálním rozkladem organických zbytků, exkrementů
a moči živočichů, přičemž se většinou váže ve formě amonných solí.
Amoniak dráždí horní cesty dýchací, kůži a oči. Expozice párami amoniaku může vyvolat slzení,
dráždění nosu a hrdla, zánět se sípáním, bolest na hrudi. Jednorázová expozice vysokým koncentracím
může způsobit chronickou bronchitidu. Opakovaná expozice může způsobit chronické dráždění
respiračního traktu. Mezi chronické projevy řadíme kašel, astma, chronické dráždění očí a kůže,
obtížné dýchání při námaze, bolesti hlavy, sípot, ospalost a netečnost.
Pro amoniak (NH3) nejsou zákonem č. 201/2012 Sb. stanoveny imisní limity. Dle úřadu pro
hodnocení zdravotních rizik z prostředí (OEHHA - Office of Environmental Health Hazard
Assessment) Kalifornské EPA (California Environmental Protection Agency) je pro amoniak
z důvodu dráždění očí a respiračního systému stanovena akutní (krátkodobá) toxická REL (reference
exposure level) pro maximální hodinovou expozici 3 200 μg/m3. Pro chronickou (dlouhodobou)
toxickou expozici je stanovena REL v hodnotě 200 μg/m3. Americkou hygienickou asociací
v průmyslu je stanoven čichový práh amoniaku v hodnotě 27 μg/m3.
Tab. 32 - Hodnocení příspěvků k imisní koncentraci NH3
Doba koncentrací
Imisní limit

IL

[μg/m3]

Povolený počet
překročení

TE

[počet překročení IL]

Čichový práh

OT

[μg/m3]

3

Koncentrace 3 OUER/m

CO

Maximální
hodinová

Maximální
denní

Průměrná
roční

3 200

-

200

-

-

-

27

-

-

3

40,5

-

-

3

[μg/m ]

Obtěžující koncentrace

HC

[μg/m ]

79

-

-

Imisní pozadí lokality

IP

[μg/m3]

5

-

-

VoL

[počet překročení IL]

-

-

-

IR

[μg/m3]

22

-

-

RoL

[počet překročení IL]

-

-

-

Imisní rezerva
(pro čichový práh)

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

31,93

24,94

0,95

Číslo referenčního bodu

-

-

1002

1002

1002

Podíl imisního limitu

PIL

[%]

0,99

-

0,47

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

0

-

-

Podíl čichového prahu

POT

[%]

118,3

-

-

Doba překročení OT

TR

[hod/rok]

85

-

-

Podíl koncentrace
3 OUER/m3

PCO

[%]

78,8

-

-

Doba překročení CO

TR

[hod/rok]

0

-

-
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Podíl obtěžující
koncentrace

PHC

[%]

Doba překročení HC

TR

[hod/rok]

Plnění imisního limitu po realizaci záměru

40,4

-

-

0

-

-

ANO

-

ANO

Na základě výpočtů příspěvků k imisní koncentraci amoniaku (NH3) lze vyvodit závěr, že provozem
záměru nedojde k překračování doporučených limitních hodnot, stanovených pro maximální
hodinovou a průměrnou roční koncentraci NH3.
Přestože provozem záměru dojde 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 nebo jiná významná místa,
dojde k nárůstu imisní koncentrace maximálně o 0,99 % doporučené limitní hodnoty stanovené pro
maximální hodinovou koncentraci NH3 a 0,47 % doporučené limitní hodnoty stanovené
pro průměrnou roční koncentraci NH3.
Ve sledovaných referenčních bodech předmětné lokality, reprezentujících obytnou zástavbu nebo jiná
významná místa, dojde provozem záměru k nárůstu stávající imisní koncentrace maximálně
o 31,93 μg/m3 (referenční bod č. 1002) pro maximální hodinovou koncentraci NH3 a 0,95 μg/m3
(referenční bod č. 1002) pro průměrnou roční koncentraci NH3.
Při srovnání výsledných koncentrací NH3 s nejnižší referenční hodnotou čichového prahu, který
je dle Americké hygienické asociace v průmyslu stanoven v hodnotě 27 μg/m3, může docházet při
špatných rozptylových podmínkách ve výpočtovém bodě č. 1002 reprezentujícím obytnou zástavbu
k překračování hodnoty čichového prahu po dobu až 66 hodin ročně. Součástí záměru je dále
vypočtené ochranné pásmo chovu hospodářských zvířat, které je uvedneno v příloze dokumentace.
Nejbližším objektem je obytný objekt č.p. 36 ve vzdálenosti cca 200 metrů od záměru, který se
nachází uvnitř ochranného pásma. Je ale významně odcloněn vzrostlou zelení a převýšením terénu
mezi halami a tímto objektem. Lze tak reálně předpokládat, že k negativnímu ovlivnění tohoto objektu
nad únosnou mez nedojde. Součástí záměru jsou dále i opatření, která nelze přímo zohlednit při
výpočtu, jako je zejména štítový deflektor bránící rozptylu částic.
Na základě vypočtených hodnot imisních příspěvků k imisním koncentracím vybraných
znečišťujících látek a povaze posuzovaného záměru lze konstatovat, že:


provozem posuzovaného záměru nebude ve sledovaných referenčních bodech, reprezentující
obytnou zástavbu nebo jiná významná místa, docházet k překračování imisních limitů tuhých
znečišťujících látek frakce PM10 a PM2,5, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, benzenu,
benozo(a)pyrenu a amoniaku a to včetně přípustných četností překročení, stanovených pro
oxid dusičitý;



příspěvky k imisní koncentraci znečišťujících látek lze považovat za nevýznamné
s předpokladem přijatelného ovlivnění stávajících imisních charakteristik (pozadí);
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provozem záměru může docházet při špatných rozptylových podmínkách ve výpočtovém bodě
č. 1002 reprezentujícím obytnou zástavbu k překračování hodnoty čichového prahu po dobu
až 66 hodin ročně. Tento objekt je zahrnutý i v ochranném pásmu chovu hospodářských zvířat.
Při běžném provozu a aplikaci všech opatření pro eliminaci pachové zátěže by ale nemělo
docházet k obtěžujícím vlivům na tento objekt.

D.I.2.3 Vlivy na hlukovou situaci a eventuální další fyzikální a biologické charakteristiky
(např. vibrace, záření, vznik rušivých vlivů)
Součástí dokumentace je hluková studie, která hodnotí stav po realizaci záměru, neboť ve stávajícím
stavu žádné zdroje v provozu nejsou. Pouze u dopravy je řešen i stávající stav jako porovnání změny
po realizaci záměru. Pro předběžné posouzení byla vypracována modelová hluková studie, kde byly
stanoveny následující výpočtové body, jakožto reprezentující místa obytné zástavby, či
zdravotnického zařízení v ulici Valovská.
Tab. 33 - Pro výpočet hluku byly zvoleny výpočtové body charakterizující nejbližší chráněné objekty
Výpočtový bod

Charakteristika výpočtového bodu
Rodinný dům, Podbořany – Valov č.p. 36, 2 NP, cca 200 m Z směrem od záměru,

V1

výpočet 2 m od V fasády, ve výšce 3 m a 6 m nad terénem.
Rodinný dům, Podbořany – Valov č.p. 36, 2 NP, cca 200 m Z směrem od záměru,

V2

výpočet 2 m od S fasády, ve výšce 3 m a 6 m nad terénem.

V3

Objekt k bydlení, Podbořany, ul. Valovská, č.p. 489, 2 NP, cca 2 m od komunikace III/2219,
výpočet 2 m od V fasády, ve výšce 3 m a 6 m nad terénem

V4

Objekt k bydlení, Podbořany, ul. Mírová, č.p. 816, 4 NP, cca 5 m od komunikace III/2219,
výpočet 2 m od Z fasády, ve výšce 6 m a 12 m nad terénem

V5

Objekt občanské vybavenosti – nemocnice, lůžka, Podbořany, ul. Valovská, č.p. 252, 2 NP,
cca 7 m od komunikace III/2219, výpočet 2 m od Z fasády, ve výšce 3 m a 6 m nad terénem

Tab. 34 - Výsledky výpočtu hlukové zátěže stacionárních zdrojů
Výp.
bod

V1
V2

2018 - před realizací

2018 – před realizací

Hygienický limit

LAeq,8h [dB]

LAeq,1h [dB]

DEN

NOC

DEN/NOC
LAeq,T[dB]

3m

35,2

35,1

50 / 40

Prokazatelné
překročení
hygienického
limitu
NE

6m

37,0

36,9

50 / 40

NE

3m

35,9

35,9

50 / 40

NE

6m

37,8

37,7

50 / 40

NE

Výška
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Tab. 35 - Výsledky výpočtu hlukové zátěže z dopravy v denní době

Výp.
bod

V3
V4
V5

Výška
nad
teréne
m

Vypočtená hodnota LAeq,T [dB]
2018 - před
2018 - po realizací
realizací

Hygienický
limit [dB]

Posouzení 2018
po realizaci

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,16h

DEN

NOC

3m

52,0

-

52,2

-

55

vyhovuje

-

6m

52,5

-

52,6

-

55

vyhovuje

-

6m

50,8

-

51,0

-

55

vyhovuje

-

12 m

49,0

-

49,2

-

55

vyhovuje

-

3m

48,7

-

48,8

-

50

vyhovuje

-

6m

49,6

-

49,8

-

50

vyhovuje

-

Stacionární zdroje hluku

Vypočtené hodnoty u nejbližšího obytného objektu nepřekračují
limitní hodnoty dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v aktuálním znění
a to s dostatečným limitem. S velkou pravděpodobností lze tak
předpokládat,

že

stacionárními

zdroji

hluku

nebude

lokalita

významným způsobem ovlivněna a nemělo by tak dojít k ovlivnění
zdraví a pohody obyvatelstva v zájmové oblasti. Haly budou z počátku
postupně uváděny do provozu, aby nedošlo ke skokovému nárůstu
hluku, ale nárůst byl plynulý po jednotlivých halách v několika dnech.
Hluk z dopravy

Vypočtené hodnoty ve zvoleném výpočtovém bodě před i po realizaci
nepřekračují limitní hodnoty dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
v aktuálním znění. Oproti stávajícímu stavu dochází k mírnému
navýšení a to do úrovně 0,2 dB. Stěžejním bodem je výpočtový bod
V5, který reprezentuje nemocniční zařízení. Zde se vypočtené hodnoty
blíží k limitu. Považujeme tedy za vhodné provedení přímého měření
hluku v ulici Valovská a to z důvodů zjištění skutečných hodnot
hlukové zátěže z provozu vozidel po realizaci záměru. Dopravu pak
doporučujeme v maximální míře omezit, využívat lehčí dodávkové
vozy a rozložit ji rovnoměrně rozložit pracovního týdne.

Z uvedených předpokladů plyne, že realizací záměru nedojde v dané lokalitě k celkovému ani
dílčímu překročení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, LAeq,T v denní době nad limitní
hodnoty stanovené dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v aktuálním znění. Změny oproti
stávajícímu stavu jsou vyvolány obslužnou dopravou. Oproti stávajícímu stavu se hodnoty mění
v úrovni do 0,2 dB. Navržený záměr by tak neměl mít významně negativní vliv na změnu hlukového
zatížení v posuzované lokalitě a neměl by tak plošně ovlivnit hlukovou pohodu obyvatelstva
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v zájmové oblasti. S ohledem na to, že bylo provedeno pouze orientační sčítání dopravy,
doporučujeme po realizaci záměru provést přímé měření hluku z dopravy na komunikaci III/2219.
Vibrace
Při samotném provozu se nepředpokládá vznik vibrací, které by mohly nějakým způsobem ovlivňovat
okolí zájmové lokality. V úvahu připadá působení vibrací vyvolané obslužnou dopravou předmětného
záměru v okolí příjezdových tras, nicméně s ohledem na intenzity dopravy se toto ovlivnění
nepředpokládá.
D.I.2.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
V době provozu nebude záměr představovat významné ovlivnění povrchových či podzemních vod.
Vody pro zásobování areálu budou využívány z vodovodního řadu. Samotný záměr je dostatečným
způsobem zabezpečen vůči úniku látek závadných vodám a nebezpečných látek. Veškeré odpadní
vody vznikající zejména při čištění hal a dále při provozu (splaškové vody) budou předávány
oprávněnému odběrateli.
K významnému ovlivnění povrchových či podzemních vod by tak během provozu docházet
nemělo a lze tak považovat tyto vlivy za akceptovatelné.
D.I.2.5 Vlivy na půdu
Vlivy na půdu byly uvedeny zejména ve fázi výstavby. V době provozu se již nepředpokládá, že by
měl záměr vliv na půdu. Bude dbáno na preventivní opatření s ohledem na to, aby nedošlo k úniku
látek závadných vodám do půdy.
D.I.2.6 Vlivy na přírodní zdroje
Pro vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje platí obdobný scénář jako v předchozím bodě vlivů
na půdu. Záměr ve fázi provozu nebude mít žádný vliv na horninové prostředí či přírodní zdroje.
Předmět záměru se nenachází v žádné oblasti chráněného ložiskového území.
D.I.2.7 Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)
Záměr nespadá do žádné chráněné oblasti. Nezasahuje rovněž přímo ani do žádného prvku ÚSES.
Nachází se ale v blízkosti lesního porostu, který je z části veden jako lokální biocentrum. Lze tak
očekávat, že při provozu ventilace hal bude hranici lesa ovlivňovat zvýšený hluk z provozu.
Ventilátory jsou ale směrovány mimo vymezené lokální biocentrum. Zároveň je ale les významným
prvkem v omezení hluku a emisí ve směru k obytné zástavbě.
Jinak je záměr umístěn do stávajícího areálu, který je rovněž územním plánem vymezen
k danému účelu a významným způsobem nezasahzuje prvky fauny ani flóry. Biologickou
rozmanitost záměr významným způsobem neovlivní.
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D.I.2.8 Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Vliv na krajinný ráz může způsobit jeho výstavba, což bylo popsáno ve fázi výstavby a realizace
záměru - uvedeno v kapitole k výstavbě D.I.1.8. U provozu záměru se pak dále nepředpokládá, že
by byl negativně provozem ovlivňován vliv na krajinu.
D.I.2.9

Vlivy na lesní pozemky

Záměr se nachází v blízkosti lesa a zasahuje do pásma 50 m od jeho hranice. Areál je stávající
a ohraničený. Ventilátory hal jsou směrovány do vzrostlého lesa, čímž dochází k omezování hlučnosti
a vlivů na ovzduší – tedy směrování na opačnou stranu od výnamné zástavby. Za ventilátory budou
umístěny tzv. deflektory, což jsou štíty, které brání širokému rozptylu prachových částic a tím omezují
nejen prašnost, ale i navázané pachové částice. Velká část prachových částic tak skončí před tímto
deflektorem a žádným způsobem neovlivní okrajovou část lesa. Další opatření jsou navržena zejména
ve vztahu k eliminaci rizika úniku závadných látek do okolního prostředí a také pro důsledné
dodržování legislativy odpadového hospodářství.
V době provozu záměru se tak neočekává, že by došlo k ovlivnění řádného hospodaření
v blízkém lese. Záměr by při respektování preventivních opatření neměl mít významný vliv na
lesní pozemky.
D.I.2.10Vlivy na hmotný
a archeologických aspektů

majetek

a

kulturní

dědictví

včetně

architektonických

V místě záměru se nenacházejí žádné významné kulturní či jiné památky, které by mohly být
provozem dotčeny.

D.II

CHARAKTERISTIKA RIZIK PRO VEŘEJNÉ ZDRAVÍ, KULTURNÍ DĚDICTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI MOŽNÝCH
NEHODÁCH, KATASTROFÁCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVŮ
Z NICH PLYNOUCÍCH

Za havárii zdroje je považován nenadálý nebo neočekáváný stav, při němž bezprostředně a výrazně
vzrostou emise znečišťujících látek a zdroj nelze zpravidla regulovat ani zastavit běžnými technickými
postupy. Samotný záměr nepředstavuje významné riziko havárie s ohledem na předmět činnosti.


ovlivnění ovzduší – k ovlivnění ovzduší může dojít při poruše na ventilátorech halových
objektů. Při špatném stavu či chybně řízeném procesu ventilace může dojít ke zvýšení
pachové zátěže. Ventilátory je tak nutné udržovat v provozuschopném stavu a případné
závady okamžitě odstraňovat servisním zásahem.



hluk – ke zvýšení hlučnosti může dojít při technické poruše některého z ventilátorů. Tento
stav bude lokálního charakteru. V případě také nenadále situace dojde okamžitému servisnímu
zásahu a napravení situace.
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únik látek závadných vodám a nebezpečných látek – obecně jsou příčinou znečištění
technické poruchy technologie, kdy dojde k porušení těsnosti zařízení, skladovacích nádrží,
obalů látek závadných vodám či nebezpečných látek, vnější vlivy, neodborné či zakázané
manipulace se závadnými látkami v místech, k tomu neurčených. V případě havarijního úniku
bude postupováno v souladu s platným plánem opatření pro případ havárie. S ohledem na
charakter záměru se únik látek závadných vodám či nebezpečných látek příliš nepředpokládá.



požár – v rámci provoz nejsou využívány látky hořlavé a riziko požáru je tedy
minimalizováno. K požáru tak může dojít spíše vlivem poruchy zařízení, elektrického zkratu,
apod. V tomto případě dochází ke zvýšení úniku tuhých znečišťujících látek a zplodin hoření
do ovzduší. Je nutný okamžitý zásah hasicími prostředky a případné přivolání HZS.

•

dopravní nehody – dopravní nehody nesou riziko spojené nejvíce s únikem provozních
kapalin a ropných produktů do okolí nehody. Platí zde tedy stejná opatření jako výše uvedené
pro únik látek závadných vodám a nebezpečných látek.

•

výpadek elektrického proudu – areál je vybaven záložním zdrojem elektrické energie, který
v případě výpadku elektrického proudu je schopen zajistit zdroj elektrické energie
k nouzovému provozu.



přerušení dodávky vody – v případě výpadku zdroje vody se zajišťuje zdroj náhradní
cisternovými vozy. Tím může dojít k dočasnému zvýšení dopravní zátěže.



nákaza, epidemie – v pravidelných intervalech je prováděna kontrola Krajské veterinární
správy a odběr vzorků trusu, krve, nebo vajec. Tyto činnosti jsou prováděny i v případě
jakéhokoliv podezření. Následně může být vyhlášen stav pro zamezení šíření nákazy – další
postupy řízeny veterinární správou.
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D.III

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU PODLE ČÁSTI D BODŮ I A II Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI
A VÝZNAMNOSTI VČETNĚ JEJICH VZÁJEMNÉHO PŮSOBENÍ, SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA MOŽNOST
PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ

V následující části je shrnuto zhodnocení dle předchozích částí kapitoly D. U každého vliv je uvedeno
hodnocení podle významnosti. Přeshraniční vlivy lze vyloučit s ohledem na charakter záměru.
V případě významného vlivu je část dále komentována. Hodnocení je založeno na následující stupnici:
++

silný pozitivní vliv – záměr může pozitivně ovlivnit danou složku ŽP přímo či nepřímo, ale
s vysokou pravděpodobností a/nebo v celém řešeném území.

+

slabý pozitivní vliv – záměr může pozitivně ovlivnit danou složku ŽP přímo či nepřímo, ale
s nízkou pravděpodobností nebo pouze lokálně

0

bez významného vlivu

-

slabý negativní vliv – záměr může negativně ovlivnit danou složku ŽP přímo či nepřímo, ale
s nízkou pravděpodobností nebo pouze lokálně

--

silně negativní vliv – záměr může negativně ovlivnit danou složku ŽP přímo či nepřímo, ale
s vysokou pravděpodobností a/nebo v celém řešeném území

Tab. 36 – Hodnocení vlivů ve fázi výstavby
Hodnocené vlivy

Hodnocení

Hlavní důvody hodnocení

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví

0

Vlivy na ovzduší a klima

0

Vlivy na hlukovou situaci a eventuální další
fyzikální a biologické charakteristiky

0

Vlivy na povrchové a podzemní vody

0

při splnění preventivních opatření bez
významného vlivu

Vlivy na půdu

0

nedochází k záboru půdy v ZPF,
preventivní opatření ve vztahu k úniku
závadných látek

Vlivy na přírodní zdroje

0

bez vlivů na další přírodní zdroje

Vlivy na biologickou rozmanitost

0

umístění v blízkosti stávajícího areálu,
bez významného ovlivnění

Vlivy na krajinu a její ekologické funkce

0

záměr ve stávajícím areálu

Vlivy na lesní pozemky

0

pro stávající pozemek v PUPFL bude
zajištěno jeho vynětí, neboť tento
pozemek již reálně funkci lesa neplní,
k význanamnému ovlivnění lesních
pozemků tedy při splnění dalších
legislativních podmínek nedochází,
k ovlivnění hospodaření v lese nedojde

Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví,
včetně architektonických a archeologických
aspektů

0

umístění záměru mimo uvedená
dědictví
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Fáze výstavby nebude představovat významnou zátěž pro okolí, neboť realizace bude probíhat zcela
mimo obytnou zástavbu, bude cloněna pásem zeleně od nejbližšího objekt. Doprava bude realizována
nárazově a vše bude probíjat pouze v době denní.
Tab. 37 – Hodnocení vlivů ve fázi provozu
Hodnocené vlivy

Hodnocení

Hlavní důvody hodnocení

0

s ohledem na vypočtené hodnoty
ovzduší a hluk a zhodnocení vlivů na
veřejné zdraví nebude záměr
představovat zdrav. rizika

0

záměr by neměl významným způsobem
ovlivnit stávající situaci, pouze při
špatných rozptylových podmínkách
může docháze k pachových vjemům
u nejbližšího objektu, s ohledme na
navržená
opatření
by
nemělo
k obtěžování
docházet
během
standardního provozu

Vlivy na hlukovou situaci a eventuální další
fyzikální a biologické charakteristiky

0

vlivem provozu dojde k navýšení
hlukové zátěže ze stacionárních zdrojů,
k překračování limitní hodnoty ale
nedochází

Vlivy na povrchové a podzemní vody

0

Vlivy na půdu

0

Vlivy na přírodní zdroje

0

Vlivy na biologickou rozmanitost

0

Vlivy na krajinu a její ekologické funkce

0

Vlivy na lesní pozemky

0

Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví,
včetně architektonických a archeologických
aspektů

0

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví

Vlivy na ovzduší a klima

při splnění preventivních opatření bez
významného vlivu

Z důvodů snižování vlivů na ovzduší jsou navržena opatření, takže by v běžném provozu nemělo
k obtěžování docházet. U hlukové zátěže dochází k navýšení v řádu desetin dB. S ohledem na
podmínku územního plánu k produkci hluku, prachu a zápachu, lze konstatovat, že záměr
nepřekračuje stanovené normy hygienické ochrany. Běžně by nemělo docházet k obtěžování
zápachem. K překročení čichového prahu může dojít při nevhodných rozptylových podmínkách a to
po dobu cca 66 hodin ročně. U ostatních vlivů by s ohledem na navržená preventivní opatření nemělo
dojít k jejich významnému ovlivnění.
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D.IV

CHARAKTERISTIKA A PŘEDPOKLÁDANÝ ÚČINEK NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ A

SNÍŽENÍ VŠECH VÝZNAMNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A POPIS
KOMPENZACÍ, POKUD JSOU VZHLEDEM K ZÁMĚRU MOŽNÉ, POPŘÍPADĚ OPATŘENÍ K MONITOROVÁNÍ MOŽNÝCH
NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (NAPŘ. POST-PROJEKTOVÁ ANALÝZA), KTERÉ SE VZTAHUJÍ K FÁZI
VÝSTAVBY A PROVOZU ZÁMĚRU, VČETNĚ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE PŘIPRAVENOSTI NA MIMOŘÁDNÉ SITUACE
PODLE KAPITOLY II A REAKCI NA NĚ.

Opatření ke snížení a prevenci negativních vlivů záměru byla zohledněna v rámci celé dokumentace,
zejména již v popisové části B dokumentace a jsou tak nedílnou součástí záměru. V následujícím textu
je tak uveden pouze výčet nejzásadnějších opatření:


stavba bude realizována pouze v době denní;



při demolici bočních stěn stávajících silážních žlabů bude zajištěna ochrana proti ohrožení
jakosti povrchových a podzemních vod a dalších složek životního prostředí;



v případě zvýšené prašnosti bude prováděno skrápění ploch stavby pro eliminaci prašnosti;



ornice bude využita v rámci katastrálního území k obohacení ornice na jiných pozemcích;



ostatní výkopová zemina bude využita na pozemcích investora k terénním úpravám, případné
přebytky budou odvezeny na skládku v souladu s platnou legislativou;



s odpady v době výstavby, provozu i případného ukončení provozu bude vždy nakládáno
v souladu s platnou legislativou;



odpadní vody z haly budou svedeny do jímky odpadních vod s následným odvozem
oprávněným odběratelem;



bude zajištěno zachování zelených ploch v areálu v návaznosti na podmínky ÚP;



realizovat a spouštět haly postupně, aby byl nájezd stacionárních zdrojů hluku postupný, bez
skokového projevu;



po realizaci záměru bude provedeno přímé měření hluku z dopravy v ulici Valovská;

Samostatně jsou dále uvedeny opatření ve vztahu k omezování pachové zátěže:


nosnice budou chovány ve voliérovém systému ustájení s nucenou výměnou vzduchu pomocí
tunelové ventilace, spínané automaticky dle klimatických podmínek;



štítový deflektor bránící rozptýlení prachových částic a tím i snížení pachové zátěže navázané
na prachové částice;



sklady na krmiva jsou vybavena pneumatickým plněním – tedy uzavřeným systémem plnění;



ventilátory jsou směrovány mimo obytnou zástavbu – rozptýlení odpadního vzduchu na straně
ustájení směřující mimo citlivý receptor;



zvířata jsou udržována v čistotě a suchu a optimální teplotě v hale;



zajištěno je optimální výměna vzduchu, aby byla zajištěna správná teplota uvnitř haly za
současného snižování koncentrací znečišťujících látek v odpadní vzdušině;
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trus je na pásu po dobu 3 – 4 dny pozdržen pro účely prosušení v hale a teprve následně je
odveden pásem kontejner, následně je odvážen oprávněnou osobou mimo areál.

V souladu s platnou legislativou a připraveností na mimořádné situace bude dále pro zájmový areál
k dispozici plán opatření pro případ havárie podle vyhlášky č. 450/2005 Sb. a areál bude dále vybaven
prostředky pro likvidaci případné havárie.

D.V

CHARAKTERISTIKA

POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ A DŮKAZŮ PRO

ZJIŠTĚNÍ A HODNOCENÍ VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Celkové posouzení vlivu záměru bylo provedeno na základě shromážděných podkladových
dokumentů, matematickými modelacemi (doplňkové studie) a dále pak porovnáním s platnými
právními předpisy. Dále byly využity metody analogie, tzn. znalosti z aplikace postupů uplatňovaných
na jiných místech u obdobných záměrů.
Výchozím podkladem pro hodnocení vlivu záměru na životní prostředí a zdraví obyvatelstva byly:


interní podklady a stávající dokumenty ve vztahu k ŽP od společnosti AGRO PRODUKCE
s.r.o. a dále individuální konzultace se zástupci investora;



referenční metoda pro zpracování rozptylových studií stanovená vyhláškou č. 330/2012 Sb.,
tj. výpočtový program SYMOS´97 verze 2006 dle metodiky schválené Ministerstvem
životního prostředí vydané 15. dubna 1998 ve věstníku Ministerstva životního prostředí
č. 3/1998 jako Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP k výpočtu znečištění
z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS´97“ - Systém modelováni stacionárních zdrojů;



odborná literatura, publikace, dále pak studie geografické, geologické, pedologické
či klimatické, vztahující se k zájmovému území;



územní plán obce Podbořany;



hluková studie ve smyslu nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nežádoucími
účinky hluku a vibrací zpracované dle metodického návodu č.j. 62545/2010-OVZ32.3.11.2010 pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, výpočet proveden
pomocí programu „Hluk+ verze 10.22 profi“, zpracovaná spol. fa Ing. Radek Píša, s.r.o.;



Národní geoportál INSPIRE, dostupný na http://geportal.gov.cz



mapové služby Ústeckého kraje, dostupné na http://geoportal.kr-ustecky.cz/gs/zivotniprostredi/



aplikace MapoMat Agentury ochrany přírody a krajiny, dostupná na http://mapy.nature.cz



platné legislativní dokumenty a normy.

Pro zhodnocení vlivu záměru na ovzduší byly využity běžné bilanční propočty a fyzikální přepočty
společně s programem SYMOS´97. Použitá metodika je určena především pro vypracování
rozptylových studií a výpočtů jakožto podkladů pro hodnocení kvality ovzduší. Metodika Výpočet
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znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS´97“ je založena na matematickém
modelu, který svou podstatou znamená zjednodušení a nemožnost popsání všech dějů v atmosféře,
které ovlivňují rozptyl znečišťujících látek. Z tohoto důvodu jsou výsledky imisních příspěvků
k imisní koncentraci znečišťujících látek akceptovatelnou chybou. Odborný odhad větrné růžice
představuje zprůměrované hodnoty jednotlivých veličin za delší časové období. Skutečné
meteorologické podmínky v daném roce mohou být od průměru odlišné. Při volbě husté geometrické
sítě referenčních bodů nelze většinou vystihnout veškeré terénní útvary v předmětné lokalitě.
Metodika nezohledňuje sekundární prašnost, která může tvořit velkou část prachu v ovzduší.
Dále byla vypracována hluková studie, kdy byl využit program HLUK+ společnosti JpSoft. Algoritmy
výpočtu hluku pozemní dopravy vycházejí z posledního vydání Metodických pokynů pro výpočet
hladin hluku z doprav, autorizovaném pro použití v hygienické službě rozhodnutím hlavního
hygienika České republiky ze dne 20.11.1991, a znovelizované metodiky pro výpočet hluku z dopravy
z roku 2004, nahrazující přílohu č.1 – Metodických pokynů. Při výpočtu ekvivalentní hladiny hluku
LAeq generované ve venkovním prostředí průmyslovými zdroji hluku vychází program z metodiky,
zveřejněné v materiálu „Podklady pro navrhování a posuzování průmyslových staveb – stavební
akustika“ (VÚPS Praha, 1985). Při výpočtu je dále uvažována také morfologie terénu, která je
modelovaná pomocí vrstevnic. Histogram směrů a rychlosti větrů není ve výpočtu uvažován. Výsledné
hodnoty jsou uváděny po korekci na odraz fasády, což umožňuje použitá verze výpočtového
programu.
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví je zpracované podle metodiky hodnocení zdravotních rizik (Health
Risk Assessment) a je založeno na postupu, který využívá syntézu všech dostupných údajů a nejlepší
vědecký úsudek pro určení druhu a stupně nebezpečnosti představovaného určitým faktorem, dále
určení, v jakém rozsahu byly, jsou, nebo v budoucnu mohou být půsbení tohoto faktoru vystaveny
jednotlivé skupiny populace a konečně charakterizace existujících či potenciálních rizik z uvedených
tjištění vyplývajících.
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí, hluku a hodnocení zdravotních rizik jsou
postaveny na základě současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou
prognózou, nýbrž jen shrnutím předpokladů a úsudků. Z tohoto důvodu je proto nutné je i posuzovat.
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D.VI

CHARAKTERISTIKA

VŠECH OBTÍŽÍ (TECHNICKÝCH NEDOSTATKŮ NEBO NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH),

KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE, A HLAVNÍCH NEJISTOT Z NICH PLYNOUCÍCH

Zpracování dokumentace vlivů na ŽP proběhlo na základě dosavadních dostupných údajů. V době
zpracování nebyla k dispozici žádná projektová dokumentace, nicméně společně s projekční kanceláři
byly stanoveny veškeré údaje, které jsou důležité pro zhodnocení vlivů na ŽP, byť na obecné úrovni.
Parametry, které nejsou přesně stanoveny již ale neovlivní významně případné další hodnocení.
Absence projektové dokumentace tak nebyla překážkou pro dostačující zhodnocení vlivů záměru na
životní prostředí.
Z hlediska této dokumentace nebyly dále zpracovateli identifikovány žádné další nedostatky ve
znalostech či neurčitostech, které by znemožňovaly vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr nepředpokládá variantní řešení. S ohledem na jeho charakter není variantní řešení možné,
neboť plocha možné výstavby je jednoznačně vymezena územním plánem a stavu je nutné plánovat
s ohledem na budoucí přístupnost do areálu. Jedinými variantami je tak varianta nulová – tedy
stávající stav bez záměru a varianta aktivní – stav se záměrem. Hodnocení záměru bylo uvedeno
v předchozích částech dokumentace.

78

Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

F. ZÁVĚR
Dokumentace záměru „Farma pro chov nosnic Valov“ je zpracována podle § 8 zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění. Záměr naplňuje dikci bodu 68, kategorie I, citovaného zákona.
V dokumentaci byly zhodnoceny všechny identifikované vlivy a to jak ve fázi výstavby, tak ve fázi
provozu a případného ukončení provozování. Jako podpůrné studie byly pro samotný provoz
zpracovány hluková studie a rozptylová studie, které byly následně vyhodnoceny v rámci hodnocení
zdravotních rizik.
Ve fázi výstavby nebyly shledány žádné významné vlivy, které by ovlivnily významně negativně
obyvatelstvo v nejbližších obytných objektech, či jiným způsobem ovlivnily životní prostředí.
V době provozu je nejvýznamnějším prvkem u chovu drůbeže pachová zátěž. Z toho důvodu je
navrženo několik preventivních opatření, která by měla tuto zátěž snižovat na přijatelnou úroveň. Dle
výpočtů by nemělo běžně docházet k obtěžování obyvatel zápachem. U hlukové zátěže nebyl prokázán
žádný významný nárůst, ale s ohledem na orientační sčítání dopravy v ulici Valovská je doporučeno
provedení přímého měření hluku. Ostatní vlivy nebyly shledány jako významné.
Na základě kritického zhodnocení dostupných informací lze konstatovat, že realizace záměru
je možná v zamýšlené lokalitě za předpokladu splnění všech preventivních opatření, zejména ve
vztahu k omezování pachové zátěže.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Záměrem investora je vybudování farmy pro chov nosnic v části Valov v bývalém areálu chovu skotu.
Využito přitom bude stávající trojice halových objektů po lehké úpravě a doplnění ventilátory.
Namísto stávajícící dvojice silážních žlabů je plánovaná výstavba nových halových objektů. Celková
kapacita farmy se předpokládá 306 550 kusů nosnic. Chov bude realizován ve voliérové technologii.
Krmení i napájení bude zajištěno automatizovanými systémy, přičemž pro krmení budou k dispozici
krmná sila u každé haly a pro napájení bude zajištěna voda z vodovodního řadu. Ventilace objektů
bude zajištěna nucná, ventilátory ve štítové straně objektu ve směru do lesního porostu. Pro omezování
znečištění ovzduší bude dále za ventilátory umístěn deflektor, který bude zachycovat prachové částice
a zabraňovat jejich rozptylu. Tím bude rovněž snížen i pachový vjem v okolí. Zároveň tento deflektor
zajišťuje i omezení hlukové zátěže.
Záměr se nachází v oddělené části Valov, obce Podbořany. Jde o ohraničený areál, který nezasahuje
do žádných zvláště chráněných území. Lesní pozemky jakožto významné krajinné prvky se nacházejí
v těsné blízkosti záměru. Jeden z pozemků uvnitř areálu je veden rovněž jako pozemek určený
k plnění funkce lesa, nicméně neplní již funkci lesního pozemku a bude požádáno o jeho vynětí z této
ochrany. Jinak záměr přímo nezaasahuje žádné jiné prvky ÚSES. Nejbližším obytným objektem je
osamocaný objekt č.p. 36, který se nachází cca 200 metrů od areálu. Další zástavba je pak vzdálena
více než 700 metrů Podbořanech a v části Valov.
V době výstavby hal a úpravy stávajících objektů by se záměr neměl projevit negativně na kvalitě
životního prostředí. Haly budou řešeny jako montované objekty a doba výstavby je tak relativně
krátká a při dodržování základních opatření proti hluku a znečištění ovzduší nebude představovat
významnou zátěž životního prostředí.
Záměr bude napojen na obecní vodovod. Pro provoz chovu bude průměrná roční spotřeba přibližně
31 317 m3 pro napájení a přibližně 100 m3 pro oplach hal prováděný po ukončení turnusu. Pravidelně
pak bude dováženo krmivo, proložky a obaly na vejce. Záměr bude napojen na stávající trafostanici
v areálu, případné navýšení odběru bude řešeno posílením zdroje. Z hlediska dopravního bude
pravidelně zajištěn dovoz krmiva, odvozu trusu, odpadů, kadáver a vajec. Očekává se maximálně
5 nákladních vozidel za den a to jak v provozu, tak případně při naskladnění/vyskladnění zvířat. Ve
sktuečnosti by měla být doprava rozložena do celého týdne. Dále pak budou dojíždět zaměstnanci
a případné návštěvy či kontroly do střediska osobními vozidly.
Z hlediska výstupů je podstatné ovlivnění ovzduší a hluková zátěž, v souvislosti s tím pak následně
zdravotní rizika. Na základě provedené rozptylové studie bylo zjištěno, že záměr nezpůsobí nadlimitní
zhoršení stavu životního prostředí. Hlavní znečišťující látkou u chovu je amoniak. Výpočtem bylo
zjištěno, že u nejbližších obytných objektů dojde k nárůstu imisní koncentrace maximálně o 0,99 %
imisní hodnoty stanovené pro maximální hodinovou koncnetraci a maximálně 0,47 % doporučené
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limitní hodnoty pro průměrnou roční koncentraci. U ostatních škodlivin z dopravy se jedná řádově
o tisíciny procenta imisního limitu, takže příspěvky lze povaovat za nevýznamné. Nejbližší objekt
č.p. 36 bude nejvíce ohrožený z hlediska pachové zátěže, nicméně při zohlednění všech navržených
opatření lze předpokládat, že k obtěžování zápachem při běžném provozu nebude docházet. Objekt je
odcloněn pásem zeleně a jsou dále navržena i opatření na halách, která snižují koncentraci pachových
látek. Z pohledu hlukové zátěže jsou všechny hodnoty podlimitní a oproti stávajícímu stavu se mění
v rozsahu do 0,2 dB. Nemělo by tak dojít k žádnému významnému zhoršení stavu hlukové zátěže.
Na základě obou studií – rozptylová a hluková – bylo zpracované hodnocení zdravotních rizik, které
prokázalo, že nedojde k žádnému ohrožení zdraví obyvatel, neboť vez hlediska ovzduší není žádný
vliv záměru na veřjné zdraví předpokládán. U hlukové zátěže nedojde k významnému ovlivnění
stávajícího stavu a riziko zdravotních účinků tak zůstane beze změny.
Ostatní vlivy na půdu, vody, přírodní zdroje a biologickou rozmanitost byly identifikovány jako
nevýznamné či málo významné a nepředpokládá se tedy jejich sledovatelné ovlivnění.
Na základě kritického zhodnocení dostupných informací je názorem zpracovatele dokumentace, že
realizace záměru v požadovaném rozsahu je v zamýšlené lokalitě možná a za předpokladu splnění
všech opatření, která jsou jeho nedílnou součástí,

neovlivní významným způsobem stávající stav životního prostředí.
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H. PŘÍLOHY
P_01

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny.

P_02

Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně-plánovací
dokumentace

P_03

Kopie osvědčení zpracovatele Dokumentace

P_04

Zmocnění k zastupování

P_05

Hluková studie

P_06

Rozptylová studie

P_07

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví

P_08

Ochranné pásmo chovu hospodářských zvířat

P_09

Bezpečnostní listy čistících prostředků KenoTMsan a Kickstart

P_10

Smlouva o smlouvě budoucí k odvozu trusu

Pozn. Referenční seznam použitých zdrojů je uveden v rámci kapitoly D.V dokumentace, a není tedy již
uváděn jako samostatná příloha.

83

Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
Datum zpracování dokumentace:

26. 4. 2018

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se podílely na
zpracování dokumentace:
Zpracoval:

Ing. Radek PÍŠA

tel. 731 518 606

Konečná 2770, 530 02 Pardubice

Spolupracovali:

Ing. Martin LAIFR

tel. 731 659 528

Mgr. Michal GRÉGR

tel. 734 607 176

Ing. Josef VRAŇAN

tel. 739 227 848

Ing. Martin ŘEZNÍČEK

tel. 739 038 398

výše uvedení za spol. Ing Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice

tel. 466 536 610

RNDr. Irena DVOŘÁKOVÁ

tel. 605 762 872

Podpis zpracovatele dokumentace:

……………………………
Ing. Radek Píša

85

