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Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
odbor životního prost ředí a zemědělství  

INTEGRAZ, spol. s r.o. 
Litoměřická 104  
4011 64 Vrbice

Datum: 5. 6. 2012  
Jednací číslo: 1120/ZPZ/2012 
Vyřizuje/linka: Ing. Jan Koutecký / 970 
E-mail: koutecky.j@kr-ustecky.cz 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na životní prost ředí a o zm ěně 
některých souvisejících zákon ů (zákon o posuzování vliv ů na životní prost ředí) 

ve znění pozd ějších p ředpis ů (dále jen zákon) pro zám ěr 

Název:  Rekonstrukce výkrmu prasat, 2. etapa výstavby, Závo d 01 velkovýkrmna prasat 
Záhor čí 

Charakter zám ěru:  

Záměrem investora je celková rekonstrukce farmy prasat, která v minulosti sloužila pro chov 
s uzavřeným obratem stáda a nyní se přebudovává na specializovaný závod pro výkrm. 
Nové moderní stáje budou využity pro výkrm prasat ve váhové kategorii 25 – 110 kg živé 
váhy. Jednotlivé stáje jsou rozděleny na samostatné sekce, které vždy budou kompletně 
naskladněny a následně vyskladněny. Po dobudování celé farmy bude k dispozici 7 
výkrmových hal. Vzhledem k předpokládaným přírůstkům se očekává výkrmový cyklus 
v délce cca 17 týdnů, tedy v každé z hal bude docházet 3 x do roka k vyskladnění 
vykrmených prasat a následnému naskladnění novými selaty. 

Kapacita (rozsah) zám ěru :  

Plánované prodloužení hal bude představovat navýšení chovu o 220,8 DJ (+1 840 ks), což 
představuje nárůst o 15,8 % oproti současně povolenému stavu. Z hlediska záboru půdy ze 
zemědělského půdního fondu se jedná o plochu 1 848 m2. Předpokládaný nárůst nákladní 
dopravy související s rozšířením je 243 jízd/rok (+14%, cca 1 vozidlo/den).  

Umíst ění stavby: 

kraj:   Ústecký 
obec:   Vrbice  
k.ú.:     Vrbice  

Předpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho dokon čení: 

Zahájení: dle termínu přidělení dotací 
Ukončení:  IV. čtvrtletí 2013 

Oznamovatel :  INTEGRAZ, s.r.o., Litoměřická 104, 4011 64 Vrbice 

IČ:   44568860 

Závěr:  

Záměr „Rekonstrukce výkrmu prasat, 2. etapa výstavby, Závod 01 velkovýkrmna prasat 
Záhorčí“ naplňuje dikci bodu 1.7 kategorie I přílohy č. 1 k zákonu. Záměr má významný vliv 
na životní prostředí, a proto bude posuzován dle zákona. Dle § 7 zákona bylo provedeno 
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zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda může předložené oznámení s náležitostmi dle 
přílohy č. 4 k zákonu zpracované autorizovanou osobou ve smyslu § 19 odst. 1 zákona 
nahradit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí, případně upřesnění informací, které 
je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že ve smyslu 
ustanovení § 7 odst. 4 zákona se předložené oznámení dle přílohy č. 4 k zákonu považuje 
za dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“).  

Zároveň příslušný úřad sděluje, že s ohledem na obdržená vyjádření k záměru v rámci 
zjišťovacího řízení je třeba jako podklad pro zpracování posudku o vlivech záměru na životní 
prostředí doplnit dokumentaci o následující oblasti: 

− Výpočet výměry zemědělské půdy potřebné pro dodržení požadavků nařízení vlády č.  
103/2003 Sb., při zohlednění doby zákazu aplikace dusíkatých hnojiv a využití 
skladovací kapacity kejdy.  

− Údaje o dosavadním způsobu využití kejdy produkované zařízením oznamovatele.  

− Orientační mapové zobrazení zemědělských pozemků, na nichž má být kejda 
využívána.  

Doplnění dokumentace požadujeme předložit ve formě samostatného dokumentu 8x 
v tištěné formě + 1 elektronicky (CD). Doplnění dokumentace bude zasláno v souladu s § 8 
odst. 6 zákona k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným 
celkům a zveřejněno podle § 16 až současně s posudkem. 

ODŮVODNĚNÍ 

Předložené oznámení záměru splňuje v dostatečném rozsahu náležitosti přílohy č. 4 k 
zákonu.  

V zákonem stanovené lhůtě ke zveřejněnému oznámení došla následující vyjádření, která 
byla vypořádána, případně byla zahrnuta do podmínek závěru: 

Rada Ústeckého kraje   

Rada Ústeckého kraje požaduje oznámení doplnit o: 

− Výpočet výměry zemědělské půdy potřebné pro dodržení požadavků vládního nařízení 
č. 103/2003 Sb. při zohlednění doby zákazu aplikace dusíkatých hnojiv a využití 
skladovací kapacity kejdy.  

− Údaje o dosavadním způsobu využití kejdy produkované zařízením oznamovatele.  

− Orientační mapové zobrazení zemědělských pozemků, na nichž má být kejda 
využívána.  

Po doplnění těchto údajů je možné považovat předložené oznámení s náležitostmi přílohy č. 
4 zákona za dokumentaci. 

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

Obec Vrbice  

Obec se v zákonem stanoveném termínu k předloženému oznámení nevyjádřila. 
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Krajský ú řad Ústeckého kraje, odbor životního prost ředí a zemědělství 

Z hlediska ochrany vod je největším rizikem zatížení podzemních vod dusíkem při 
přehnojování půdy v případě nedostatku výměry pro využití kejdy. V rámci zjišťovacího řízení 
je proto vhodné ověřit, zda je reálně možné zajistit dostatek zemědělské půdy pro dodržení 
nařízení vlády č. 103/2001 Sb. při aplikaci kejdy, a to s přihlédnutím k dalším zdrojům 
organických dusíkatých hnojiv v dané oblasti (drůbežárny, výkrmny, bioplynové stanice), a 
kam byla kejda předávána do současné doby.  

Oznámení tak bude doplněno o: 

− Výpočet výměry zemědělské půdy potřebné pro dodržení požadavků nařízení vlády č. 
103/2003 Sb. při zohlednění doby zákazu aplikace dusíkatých hnojiv a využití disponibilní 
skladovací kapacity. 

− Údaje o dosavadním způsobu využití kejdy produkované zařízením oznamovatele.  

− Orientační mapové zobrazení zemědělských pozemků, na nichž má být kejda využívána, 
pokud je (jak je v oznámení uvedeno) odběratel kejdy znám.  

V případě, že bude oznámení v tomto smyslu doplněno, nebude zpracování dokumentace 
dle zákona požadováno.   

Krajský úřad dále konstatuje, že aplikace kejdy na vlastních pozemcích provozovatele se 
bude řídit písemně zpracovaným a každoročně aktualizovaným rozvozním plánem 
(projektem využití hnojiva) při dodržení omezení vyplývajících z nařízení vlády č. 103/2003 
Sb., o využití veškerého statkového či organického hnojiva na konkrétních pozemcích 
(půdních blocích) bude vedena evidence uchovávaná nejméně po dobu pěti let, která bude 
na vyžádání předložena krajskému úřadu nebo příslušnému vodoprávnímu úřadu. V případě 
uvádění kejdy do oběhu jako statkového či organického hnojiva předloží provozovatel 
krajskému úřadu nebo příslušnému vodoprávnímu úřadu na vyžádání doklady o jeho předání 
odběratelům, které budou obsahovat typ, termín a množství předaného hnojiva a 
identifikační údaje odběratele, a to nejméně za poslední 2 roky. 

Městský ú řad Roudnice nad Labem – odbor životního prost ředí   

Jako dotčený orgán státní správy oznamuje, že k předložené dokumentaci nemá připomínek 
a s ohledem na charakter a lokalizaci záměru (vzdálenost velkovýkrmny od lidských sídel) je 
toho názoru, že není nutné předmětný záměr posuzovat podle zákona. 

ČIŽP, oblastní inspektorát Ústí nad Labem  

Vyjádření z hlediska ochrany vod - podlahy jednotlivých stájí budou řešeny jako 
nepropustné, stejně tak i podroštové kejdové jímky. U všech jímek, včetně podroštových 
kejdových kanálů (nových i stávajících) bude provedena zkouška vodotěsnosti. Jímky 
vizuálně nekontrolovatelné budou osazeny kontrolním zařízením pro signalizaci dosažení 
maximální provozní hladiny v jímce. Stávající skladovací jednotky na kejdu s výdejní plochou 
jsou zabezpečeny proti úniku kontaminovaných vod do vod povrchových či podzemních. 
Veškerá vyprodukovaná kejda bude pravidelně vyvážena smluvním partnerem. Likvidace 
splaškových vod zůstane nezměněna – odvoz na smluvní ČOV Vědomice. Srážkové vody ze 
střech objektů jsou svedeny dešťovou kanalizací do místní vodoteče, areál bude zabezpečen 
tak, aby nemohlo dojít k jejich kontaminaci. Technologické odpadní vody nebudou vznikat. 

Po prostudování předloženého oznámení záměru zpracovaného v rozsahu přílohy č. 4  
zákona č. 100/2001 Sb. ČIŽP OI Ústí nad Labem konstatuje, že nemá k tomuto oznámení z 
hlediska odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany vod a ochrany přírody a 
krajiny žádné připomínky. Dle názoru ČIŽP toto oznámení může nahradit dokumentaci vlivů 
záměru na životní prostředí v další fázi procesu posuzování. 
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KHS Ústeckého kraje, územní pracovišt ě Litom ěřice 

Předložený záměr „Rekonstrukce výkrmu prasat, 2. Etapa výstavby, závod 01 velkovýkrmna 
prasat Záhorčí“ lze doporučit ke kladnému projednání. S ohledem na rozsah zpracování 
oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v pozdějším znění není z 
hygienického hlediska požadováno zpracování dokumentace. 

POUČENÍ 

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle 
zvláštních předpisů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Veronika Vítková 
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky. 


