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                                             I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
 

1. Název záměru 
Rekonstrukce výkrmu prasat 2 etapa výstavby 
Závod 01 Velkovýkrmna prasat Záhor čí 
 

2. Kapacita (rozsah) zám ěru 
   
 
Kapacita stájí                              stávající                           nová     
    Stáj č.   kategorie zvířat  ustájovací kapacita     ustájovací kapacita        

     1         Výkrm prasat       1920 ust .míst.             1920 u.m.  stávající 
     2         Výkrm prasat       1920 ust .míst.             1920 u.m.  stávající 
     3         Výkrm prasat       1920 ust .míst.             1920 u.m.  stávající 
     4         Výkrm prasat       1460 ust .míst.             1920 u.m.  rozšíření 
     5         Výkrm prasat       1460 ust .míst.             1920 u.m.  rozšíření 
     6         Výkrm prasat       1460 ust .míst.             1920 u.m.  rozšíření 
     7         Výkrm prasat       1460 ust .míst.             1920 u.m.  rozšíření 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
                         současnost 11600 u.m.        výhled 13440 u.m.  
   přepočet na VDJ                   1392 VDJ                           1612,8VDJ                       
navýšení stavu prasat ve výkrmu na farmě o 1848 u.m.  ( (+220,8VDJ) 
                           navýšení celkové kapacity  o 15,8 % 
 
3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)  

  Kraj    Ústecký 
            Obec    Vrbice 565890 
                      Místo stavby                       Stávající zemědělský areál Záhorčí 
                      Katastrální území  Vrbice u Roudnice nad Labem 785946 
   
  

4. Obchodní firma oznamovatele  
  INTERGAZ, spol.sr.o. pro ŽV Záhorčí 
                      Litoměřická 104 
                      411 64 Vrbice                       
                           

5. IČ oznamovatele  
  IČ  44568860 
   DIČ       CZ 44568860 
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6. Sídlo  zástupce oznamovatele:  
                      INTERGAZ, spol.sr.o. pro ŽV Záhorčí 
                      Litoměřická 104 
                      411 64 Vrbice                       
 
 
 
                     Pro věci technické: 
                       Ing. Jan Petrželka  
                       tel: 602 361 601 
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 PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ 
 

1. Oznámení zpracované v rozsahu podle přílohy č. 4 Zákona č. 100/2001 Sb. 
zpracováno Ing. Miroslavem Nešporem  

2. Zjišťovací řízení zahájeno 11.42012 .Krajským úřadem Ústeckého kraje 
3. ukončeno Závěrem zjišťovacího řízení  KÚ Ústeckého kraje, ze dne 5.6.2012 

se závěrem , že zpracované oznámení se považuje ve smyslu ustanovení 
§7 odst. 4 zákona za dokumentaci. 
Zároveň příslušný úřad s ohledem na na obdržená vyjádření požaduje 
doplnit dokumentaci, zveřejnění doplnění dokumentace požaduje 
současně s posudkem .  

4. Zpracováním posudku pověřen dopisem Krajského úřadu Ústeckého kraje ze 
dne 30.7..2012 Ing. Miroslav Vraný, osvědčení odborné způsobilosti  MŽP   
ČR č.j      15 650/4136/OEP/92), Jindřišská 1748,  

           530 02 Pardubice 
 

5. Doplněk dokumentace zpracované Ing. Miroslavem Nešporem – bez datumu  
6. Posudek předán Krajskému úřadu  Ústeckého kraje  10.2012 
 

 
 
 II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ) 
 

1. Úplnost dokumentace (oznámení) 
 

 Posuzovaná dokumentace se zabývá stavebními úpravami původních 
stájových objektů pro výkrm prasat  .  
Farma je zčásti po rekonstrukci stájových objektů ( SO 01-03) 
4ást je v současné době ve výstavbě a rekonstrukci s vydaným stavebním 
povolením, s tím , že u objektů SO 04 – 07 se uvažuje s prodloužením stájových 
objektů tak, aby bylo dosaženo zvýšení ustájovací kapacity těchto objektů 
z původních 1460 u.m. na 1920 u.m.  
Tímto bude v areálu farmy dosaženo 7 hal s jednotnou kapacitou 1920 u.m. v hale a 
celkovou kapacitou farmy 13440 u.m.( ustájovacích míst).    
Celý záměr  je lokalizován  ve stávajícím areálu chovu prasat Záhorní. 
Stavební úpravy  vycházejí z požadavku  využití stavební části objektů původních 
stájí s potřebou stavebních úprav především podlah s vybudováním podroštových 
prostor pro odkliz kejdy s trubním odvodem , vybudování příček na dispoziční 
uspořádání stájí  s centrálními chodbami a vybudování jednotlivých stájových sekcí 
(oddělení) pro ustájení zvířat dle stejné váhové kategorie pro turnusový 
zástav.Technologické řešení je zaměřeno na odkliz kejdy, vybudování větracího 
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systému zabezpečující výměnu vzduchu samostatně v jednotlivých sekcích a přívod 
čerstvého vzduchu do stájí odvod vzduchu podtlakovým vzduchotechnickým 
systémem na konci stáje s vertikálními výduchy. 
Zajištění  technologických linek mokrého krmení z centrálního rozvodu krmení a 
napájení. 
Dále je řešeno využití stávající zemní jímky na přečerpávací jímku na kejdu a  
skladovacích 3 nádrží Vítkovice na uskladnění kejdy.  
Využití stávajícího areálu v uvedenému záměru byl vybrán z důvodu využití jak 
původních staveb hlavní , vedlejší a  doprovodné , využití stávajících inženýrských 
sítí-vnitroareálové komunikace , přípojky vody  a elektro do areálu . 
Dokumentace je řešena v jednom základním  kapacitním řešení, přičemž zvažuje 
další variantní řešení , které se v dokumentaci objevují v částech , kde se jedná o 
významné změny vstupu a výstupu z provozu ve vztahu k jednotlivým složkám 
životního prostředí 
Doplnění dokumentace dle požadavku prokazuje bezpečené množství zemědělské 
půdy k aplikaci veškerých organických hnojiv ( kejdy prasat) s ohledem na výši 
dusíkatých látek na ha. 
Dokumentace v předložené   kapacitní úrovni byla zpracována na maximální možné 
vstupy a výstupy , lze hovořit o předložení dokumentace s maximalistickým 
vyhodnocením všech  dopadů na ŽP a skutečný reálný stav bude vždy nižší.  
V rámci hodnocení kapacit stájí a farmy není zohledněn úhyn zvířat , který 
se pohybuje na úrovni cca 1 % a brakace zvířat  v průběhu výkrmu – cca 2 %, 
 časový prostor na očistu stájového objektu po vyskladnění na provedení mechanické 
očisty a desinfekce stájí ( min. 3- 4 dny ). Z výše uvedeného vyplývá že skutečné 
průměrné stavy budou o cca 3 % nižší.  
Předložená dokumentace je vyhodnocena tedy na  teoretickou  maximální kapacitu 
střediska , kterou lze akceptovat. 
 
 Z hlediska hodnocení navrhované kapacity farmy je možné konstatovat, že 
celková kapacita farmy po dostavbě výkrmových hal bude o 220,8 VDJ vyšší , než 
původní záměr farmy. 
 
Výkrm prasat je uvažován od 25 kg. ž.hm. do 110 kg ž.hm. průměrná ž.hm. 67,5 kg. 
 
Porovná-li se zatížení původního provozu stáje pro prasata s navrhovanou 
upravenou kapacitou jedná se o zvýšení  celkové přepočtené kapacity v DJ  na 
220,8, navýšení o 15,8  % .  
Z hlediska kapacity patří k farmám větší kapacity ,  které se dnes běžně realizují  u 
specializované živočišné výroby. 
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  Po prostudování vlastní dokumentace je možné konstatovat, že její 
zpracovatel Ing. Miroslav Nešpor je s problematikou zemědělských provozů dobře 
seznámen a ve vlastní dokumentaci se správně věnuje zejména otázkám vlivů 
provozu na ovzduší, spotřebu surovin a kvantifikaci finálních produktů, z čehož je 
zřejmá potřebná nákladní doprava a související provoz rostlinné výroby 
zemědělského  podniku. 
Nedostatkem v některých oblastech posuzování je míra vstupních dat  , která je vždy 
dána  stupněm přípravné dokumentace. Proces posuzování vlivů na ŽP ( proces EIA) 
je  na začátku celého procesu , kdy investor má k dispozici  zpravidla  studii záměru , 
případně rozpracovanou dokumentaci k územnímu řízení dle stavebního zákona. 
Vždyť také výstup z procesu posuzování  je stanovisko , které slouží k územnímu 
řízení. 
Specifikací  zemědělských  investic ,pokud jsou u nich požadovány případné dotace 
ze zemědělství z evropských fondů , je taková , že u staveb vyžadujících stavební 
povolení  musí být  vydáno stavební povolení a přitom musí  investor následně 
provést výběrové řízení na dodavatele stavby , technologických zařízení. 
V reálu je pak nade vše jasné , že zpracovatel dokumentace ve fázi zpracování  
dokumentace musí vycházet z běžných používaných technologií s obdobnými 
parametry ( hlučnosti , prašnost, energetická náročnost , spotřeba vody  , kapacita 
skladovacích kapacit apod.)  
U stavebních dodavatelů nemůže v této fázi znát dodavatele a tedy ani jejich strojový 
park ( mobilní a stacionární prostředky , rovněž s jejich technickými parametry ), který 
bude při stavbě používat. 
Zpracovatel dokumentace v rámci fáze přípravy investice musel tedy použít v řadě 
hodnocení  odborných odhadů, které se řeší u obdobných investic. 
Předložená dokumentace a dodatek jsou zpracovány běžným způsobem 
v dostatečném rozsahu , který posuzuje jednotlivé vlivy na ŽP s vyhodnocením a 
posouzením míry vlivu . 
Dílčí odborné části v dokumentaci ( rozptylová studie a hluková studie),byly 
zpracovány dalšími oprávněnými osobami ve svém oboru. 

 
- Dokumentace obsahuje  72 stran textu , situační a mapové přílohy , rozptylovou 

studii a hlukovou studii. Dodatek k oznámení obsahuje 3 strany. 
 Je možno konstatovat, že autor dokumentace věcným, a až na malé výjimky a 
nepřesnosti, obsahově správným způsobem popsal a vyhodnotil hlavní problémy 
související s výstavbou a hlavně s následným provozem posuzované farmy a to 
zejména: 

- emise škodlivých látek z výrobního procesu do venkovního ovzduší 
- emise hluku do okolí a to jak vlastním provozem zařízení, tak i navýšením 

četnosti nákladní dopravy 
- produkce statkových hnojiv, jejich skladování a následné využití 
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-     zatížení území dopravou surovin, hotových produktů a statkových hnojiv 
- produkce odpadů, jejich skladování a likvidace 
- rámcově i vlivy na okolní přírodu a krajinu 

 
 Úplnost předkládané dokumentace byla posouzena rovněž ve vazbě na  
prohlídku současného stavu celé lokality střediska živočišné výroby a jejího okolí, 
jakož i z vlastních znalostí zemědělské problematiky. 
 
 Rozsah i obsah předložené dokumentace a dodatku zpracovaného 
s náležitostmi dle přílohy č. 4. zákona  o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí 
byl zpracovatelem posudku podrobně prostudován a konfrontován s přílohou č.4 
zákona č. 100/2001 sb., kde jsou stanoveny náležitosti dokumentace o hodnocení 
vlivu stavby na životní prostředí. 
  
 I přes případné drobné připomínky a doplňky, které budou uvedeny v dalších  
částech posudku lze konstatovat: 
 

a) vlastní dokumentace zpracovaná s náležitostmi dle přílohy č. 4  je v 
souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. Dokumentace je zpracována 
přehledně, je dodrženo pořadí jednotlivých kapitol v souladu s přílohou č. 4 
výše citovaného zákona.  Věcná náplň  odpovídá požadavkům zákona. 

      Posouzení bylo provedeno na max. kapacitu farmu , která je teoretická , 
průměrné stavy budou o cca 3 % nižší, čímž budou nevýznamně ovlivněny i 
všechny vstupy a výstupy výroby. 
 
b) Rozsah posuzované dokumentace  odpovídá všeobecným požadavkům na 

dokumentace, týkajících se rekonstrukcí, modernizací či novostaveb 
objektů živočišné výroby. Dostatečná pozornost je věnována vlivům na 
ovzduší, především s ohledem na platnost nové legislativy v oblasti 
ochrany ovzduší. 

 
c)  Důležité je začlenění areálu v okolí do ochranné zeleně , tak jak je 

upozorněno v hodnocení krajinného rázu , které bude řešeno sadovými 
úpravami areálu, které rovněž výrazně zamezí šíření pachových emisí 
z areálu  především ve směru k obytné zástavbě. 

  
 

d) Vlastní zpracování dokumentace vykazuje dobrou úroveň a z předložené 
dokumentace je patrné, že její zpracovatel je podrobně seznámen s 
požadavky i vzniklými problémy týkajícími se provozů živočišných výrob. 
Drobné doplňky k posuzované dokumentaci, které budou uvedeny v 
následujících kapitolách však nemají zásadní vliv na hodnocení a výsledek 
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posuzované dokumentace 
 

 Ve vlastním hodnocení   jsou obsahově vyhovující  zpracované vlastní 
hodnotící části, týkajících se zejména údajů o vstupech a výstupech a popisu 
pravděpodobně ovlivněného životního prostředí. 
 
 Posouzení úplnosti a správnosti dokumentace podle jednotlivých částí 
dokumentace včetně požitých metod hodnocení podle přílohy č. 4 zákona č. 
100/2001 Sb. viz následující část. 

 
 
 
2. Správnost údaj ů uvedených v dokumentaci (oznámení) v četně použitých 
metod hodnocení 
 
 Předloženou dokumentaci je možno hodnotit z hlediska úplnosti vstupních 
údajů jako vyhovující. Dokumentace podává souhrnný přehled o dotčeném území 
včetně předpokládaných vlivů na životní prostředí.  
 Jako vstupní prameny byly použity převážně poznatky na úrovni  studie  pro 
přestavbu střediska  , které zpracovatel dokumentace z vlastních zkušeností 
z obdobných staveb a  hodnocení musel doplnit , odborně odhadnout a odvodit 
z obdobných staveb. 
  Při zpracování dokumentace byly autorem využity i náročné matematické 
metody hodnocení (  rozptylová studie, výpočty emisí z dopravy). Vstupní údaje, 
získané zpracovatelem dokumentace z literatury, výše citované zadávací a technické 
dokumentace, map a vlastním pozorováním, byly běžnou praktikou zpracovány a 
porovnány s údaji a ukazateli z platných legislativních a správních předpisů.  
Dalšími podklady pro zpracovatele dokumentace byly podklady poskytnuté 
oznamovatelem  , který je majitelem stávajícího  areálu, dále konzultace a to jak s   
projektantem  a přípravnou dokumentací, tak se správními orgány a konfrontace s 
příslušnými zákony, předpisy, vyhláškami a normami.  
 Některé menší připomínky, které částečně pramenily ze stupně poznání a  
které budou uvedeny v následujících kapitolách nejsou v žádném případě zásadního 
charakteru a tudíž nesnižují kvalitu zpracované dokumentace o hodnocení vlivů na 
životní prostředí. 
 
 K části A i B  lze souhrnně konstatovat, že technické i technologické řešení 
připravovaného provozu, zejména  systémy ustájení , krmení , napájení  , 
vzduchotechnika u stájí pro prasata  je na úrovni  současně realizovaných 
obdobných provozů , které jsou realizovány u nás i v zahraničí. Rozměrové 
parametry stáje, ustájovací podmínky pro zvířata odpovídají Vyhlášce 208/2004 Sb. 
o minimálních standardech pro hospodářská zvířata v aktuálním znění ( 
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464/2009Sb.). 
V dokumentaci by bylo vhodné uvést  např. roční produkci jatečných prasat , 
s orientačním vyčíslením výroby vepřového masa pro lidskou výživu ,případně 
zdůvodnit produkci vepřového masa ve vztahu k výživě obyvatel a  zajištění 
živočišných bílkovin .( společenský význam). 
 
Celková kapacita střediska : 
V dokumentaci je uvedena kapacita jednotlivých stájí ve středisku s uvedením ks 
prasat , přitom by měla být správně uvedena kapacita stáje v počtu ustájovacích míst 
( u.m. ).  Skutečný průměrný stav zvířat bude o cca 3 % nižší než je uváděno. Jak již 
bylo uvedeno posouzení bylo provedeno na max. kapacitu , což není hodnocení na 
překážku.  
 
 K části BII – údaje o vstupech: 
 Za zásadní je třeba považovat, že veškeré plánované aktivity jsou situovány 
v návaznosti na stávající zemědělský areál a plánovaná dostavba stájových objektů  
bezprostředně navazuje na stávající objekty a jsou v maximální míře využity stávající 
inženýrské sítě , především komunikace , přípojky vody a elektro. 
 
Plánovaná přístavba stájí , která bude prováděna na zemědělské půdě si vyžádá 
zábor zemědělské půdy  v rozsahu 0,1848 ha , což je minimální dopad na 
ZPF.Území pro výstavbu je navrženo na půdách dle třídy ochrany zařazeno do 
skupiny V , tedy s minimálním  stupněm ochrany ,přesto  je nutno provést skrývku 
kulturní vrstvy ( ornice i podorničí ) a náležitě s ní naložit v souladu se zákonem o 
ochraně zemědělského půdního fondu a současně volit takové dispoziční uspořádání 
stavby , aby vyjmutí ze ZPF bylo co nejmenšího rozsahu.Kvalitě zemědělských půd  
v okolí je věnována pozornost především při následující návaznosti mezi rostlinnou a 
živočišnou výrobou.  
V rámci vyžádaného doplnění dokumentace byly upřesněny pozemky pro aplikaci 
kejdy ke hnojení organickými hnojivy. 
U zemědělských  staveb je možné provádět vyjmutí ze zemědělského půdního fondu 
pouze zastavené plochy , není třeba vyjímat celé parcely případně pozemky 
oddělené geometrickým plánem , neboť zemědělská organizace je schopna 
zemědělsky využít i pozemky mezi objekty stájí a pomocných objektů ( pastva, 
sklizeň TTP) . 
   
Spot řeba vody: 
        Dostatečná kapacita vlastního vodovodního zdroje je základní podmínkou pro 
plánovaný provoz. Celkovou spotřebu vody počítal zpracovatel dokumentace dle 
technického doporučení ministerstva zemědělství ČR 11/1996 a Vyhlášky 
428/2001Sb., kde je počítáno s vodou pro napájení zvířat  a technologickou vodou , . 
Dále byly použité technické podklady od projektanta a dodavatelů technologie  pro 
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stanovení potřeby technologické vody.  
Zásobování vodou je řešeno napojením na veřejný vodovod , tedy původní stav , 
kterým byly v minulosti zásobovány stájové objekty původního areálu při chovu 
prasat. ( SČVAK) 
Výpočtová potřeba vody je vyčíslena na maximální kapacitu s uváděnou spotřebou 
32353 m3 za rok , denní spotřeba 88,64m3 . 
Navýšení oproti původní spotřebě v areálu je 4386 m3 ( +12 m3 /den ) 
Jak uvádí dokumentace je třeba navýšení odběru vyjednat s dodavatelem. 
Vyčíslení spotřeby vody je v souladu s dotčenými vyhláškami a odpovídá realitě 
obdobných provozů.  
Zásobování vodou za těchto podmínek lze hodnotit jako dostatečnou s řešením 
případného havarijního stavu. 
 
 
Ostatní surovinové a energetické zdroje 
Spot řeba surovin 
Spot řeba surovin p ři výstavb ě 
 
 Tato pasáž je  v dokumentaci zpracována  v dostatečném rozsahu a 
charakterizuje výrobu z hlediska surovinových vstupů a současně specifikuje 
orientačně i potřeby surovin pro realizaci staveb. 
V oblasti spotřeby krmiv je vyčíslena spotřeba  kompletních krmných směsí  dle 
váhové kategorie prasat v celkovém objemu 9370 tun za rok . Výroba krmiv souladu 
se Z 91/1996 Sb. V areálu je navržena vlastní míchárna krmiva a dovoz jednotlivých 
komponentů. 
Provoz je navržen bezstelivový s kejdovým provozem , tedy bez spotřeby slámy. 
 
Spot řeba a zásobování elektrickou energií a teplem   
V této kapitole mělo být uvedeno ( je to v jiné části dokumentace) , že provoz bude 
zajištěn el. energií i náhradním zdrojem při výpadku z veřejné sítě , případně vyčíslit 
předpokládanou spotřebu pohonných hmot pro provoz náhradního zdroje při výpadku 
a při pravidelných zkouškách dle provozního řádu. Není však významným zdrojem . 
Je jasné , že ve fázi předložené studie jako podkladu pro zpracování EIA nebyly 
vyčísleny spotřeby el energie. Lze však předpokládat , že spotřeba , která je největší 
pro vzduchotechniku , bude obdobná jako současný stav , neboť nové ventilátory 
mají vyšší účinnost při nižší spotřebě energie.  
Nouzové osvětlení a vzduchotechnika však musí být zabezpečena i při výpadku sítě 
od dodavatele.  
Spotřeba plynu – není uvažována . 
Provoz  a spotřeba pevných paliv pro kotelnu pro sociální zařízení zůstane na 
stávající úrovni. 
U výkrmu se s vytápěním neuvažuje. 
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V kapitole dalších surovinových vstupů jsou uváděny předpokládané stavební 
materiály.  
 
. 
Komunika ční napojení, četnost dopravy, nároky na dopravní infrastrukturu 
 
 Dopravní intenzita na uvedené komunikační přípojce vcelku odpovídá 
dopravním potřebám areálu, nedosahuje vyšších hodnot, podíl těžké nákladní 
dopravy nevybočuje z průměru na obdobných komunikacích. Areál bude i nadále 
napojen na stávající komunikaci .Četnost dopravy  a struktura je vyčíslená 
v dokumentaci velmi podrobně , je vyhodnocena stávající doprava a doprava 
předpokládaná po realizaci záměru.  
Představuje v podstatě rozsah stávající dopravy na stejné úrovni jen s mírným  dílčím 
přerozdělením v rámci hospodářského obvodu s přímým ovlivněním bezprostředního 
úseku komunikace , kam bude doprava soustředěna. 
Tato četnost však neovlivňuje nadmíru stávající  dopravní zatížení v porovnání 
s celkovým objemem  dopravy na daných veřejných  komunikacích .  
V rámci vyčíslení jednotlivých nároků na dopravu  je provedení vyhodnocení pro 
jednotlivé druhy surovin nebo produkce . 
 
 
Z přehledu dopravy je v dokumentaci zřejmé , že stěžejní doprava je v odvozu kejdy, 
která bude směřována do dvou časových úseků v roce a dopravě krmných 
komponentů , které budou naváženy průběžně. 
 Dokumentace obsahuje i porovnání četnosti dopravy  s původním provozem farmy a 
vyčíslení mírného nárustu. Tento lze považovat za přijatelný. 
 
K části BIII – Údaje o výstupech 
 
Ovzduší 
 Posouzení vlivů posuzované stavby na ovzduší bylo správně provedeno dle  
platného Nařízení vlády č. 615/2006 Sb. Emise amoniaku do ovzduší byly správně 
rozděleny na jednotlivé objekty a na vznik jejich působení (ze stáje, z hnojiště a 
z období zapravování do půdy). Z údajů uvedených v dokumentaci je  
provedeno vyčíslení produkce amoniaku ze stájí .Ve výpočtech jsou použity korekce 
za použité snižující BAT technologie . 
Produkce amoniaku je vyčíslena v dokumentaci  pro maximální variantu , rovněž tak 
produkce oxidu uhličitého, , tepla, produkce vodních par. 
K výše uvedeným hodnotám lze uvést , že pro reálnou variantu budou tyto hodnoty 
na úrovni 97 %  uvedených produkcí s ohledem na průměrné stavy zvířat.  
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V rámci hodnocení  produkce prachu z krmiv  při pneumatickém plnění  zásobníků , 
bylo vyhodnoceno použití pytlových lapačů prachu s účinnosti cca 90 %. Jedná se o 
běžný systém , v současné době pro snížení emisí prachových látek při skladování 
krmných směsí a komponentů v nadzemních zásobnících. 
Zařazení dle Z 615/2006 Sb.  podle kategorie zdrojů je provedeno správně- střední 
zdroj znečišťování. 
 
Liniové zdroje znečišťování- 
  Za liniové zdroje znečišťování ovzduší jsou  uváděny dopravní prostředky  
zajišťující provoz farmy.  
Dále jsou zde vyčísleny emise TZL, oxidů síry,oxidy dusíku, oxidu uhelnatého , 
uhlovodíků  z dopravních prostředků programem MEFA. Z uvedených výsledků je 
zřejmé že množství emitovaných látek z dopravy je na nízké úrovni .  
 
Za hlavní plošné zdroje jsou označeny emise amoniaku z aplikace kejdy.  
Je zde popis použitých technologií přímé aplikace pro snížení emisí amoniaku do 
ovzduší. ( zaorání do 24 hodin).  
Je zřejmé , že přesný typ aplikační techniky dosud není definován .Moderní zařízení 
jsou nákladné z hlediska pořizovacích nákladů a provozovatelé buď používají služeb 
specializovaných firem vlastnících tuto techniku,nebo bude vlastníkem vlastní 
aplikační techniky.  
V současné době jsou u nás nejrozšířenější typy Vakuomaty převážně s aplikační 
hadicovou technikou, dále dokonalejší Terragátory s přímým tlakovým zapravováním 
do půdy s kterými lze aplikovat kejdu bezprostředně vedle sídel bez negativních vlivů 
na kvalitu ovzduší.    

Vyčíslené emise látek  z provozu jsou podkladem pro zpracování rozptylové 
studie , která je v přílohové části této dokumentace a vyhodnocuje imisní situaci 
v území.  
Rozptylová studie je zpracována autorizovanou osobou ,  s vyjádřením imisních 
koncentrací hodnocených látek . U amoniaku je provedeno vyhodnocení 
k původně stanoveným imisním limitům, neboť v současné době pro amoniak 
imisní limity nejsou. 
Záměr je z hlediska imisních koncentrací vyhodnocených látek  v území 
akceptovatelný. 
 
Část III.2 odpadní vody 
 

     Mezi odpadní vody je zařazena produkce kejdy prasat včetně oplachových a 
desinfekčních vod ze stájí , otevřených ploch s možností kontaminace ( výdejní 
plochy) . Je provedeno vyčíslení množství kejdy s oplachovými vodami, s vyčíslením 
potřeb skladovacích kapacit na potřebnou dobu uskladnění. 
V současné době je obvyklé zařazovat  kejdu mezi odpadní vody, tento postup však 
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není zcela správný ,neboť by bylo vhodné, ,jak bylo zvykem v minulosti označovat 
kejdu prasat za vedlejší produkty živočišné výroby , neboť tento produkt má svou 
hodnotu, je zařazen jako statkové hnojivo a takto by na tento produkt mělo být 
pohlíženo. 
Za splaškové odpadní vody jsou označeny vody ze sociálního zařízení , skladování 
v samostatné jímce s vyvážením na ČOV . 
Nakládání je v souladu s dotčenou legislativou.  
    
Odpadní vody dešťové – 
 Dokumentace charakterizuje v obecné rovině, lze souhlasit s tím , že objem bude na 
stávající úrovni , neboť dostavba stájí je převážně na místě původní obslužné 
komunikace , takže k zastavění ploch dojde minimálně .  
Podle předpokladu se nebude jednat o významnou plochu rozšířené zástavbou , 
vyčíslení může být provedeno v dalších stupních projektové dokumentace.   

  
U skladovacích jímek bude nutné ke kolaudaci předložit protokol o zkoušce 
vodonepropustnosti dle ČSN 75 09 05, četnost zkoušek je dán dotčeným předpisem . 
V uvedené kapitole se uvádí , že za skladovací kapacity jsou považovány i 
podroštové prostory ve stájích , u systému podroštových prostor se špuntsystémem , 
který tvoří samostatnou jímku je tento systém možný. 

  Kontrola těsnost podroštových prostor bude podléhat rovněž kontrole dle ČSN 
750905. 
 
 
Část III.3 odpady 
 Kvantifikace odpadů byla zpracovatelem dokumentace rozdělena do období 
výstavby a období vlastního provozu  a případné likvidace provozu nebo havárie. 
 Členění a kvantifikace odpadů je úplná a je v souladu s platnou legislativou i 
předpokládanými skutečnostmi zejména při provozu posuzované stavby. 
Při nakládání s kadávery se  řídí proces veterinárním zákonem . Množství uhynulých 
zvířat snížením celkového počtu zvířat  dle reálné varianty bude na úrovni cca 36 tun. 
Je třeba zdůraznit , že podle dotčených předpisů musí být kadávery odvezeny ke 
zpracování do 24 hodin a to specializovanou asanační službou , nebo obdobným 
způsobem.   
Rozsah kapitoly o odpadech je zpracován přehledně a dostatečně. 
  
Část III.4 ostatní výstupy 
Dokumentace se zabývá  emisemi hluku  v období výstavby a vlastního provozu. 
 Kvantifikuje požadavky na úroveň akustické situace a to jak v období  vlastní 
výstavby areálu, tak i v období vlastního provozu farmy. Z posouzení navrhovaného 
provozu vyplývá, že nebudou překročeny  jak hladiny hluku pro období výstavby, tak 
pro období vlastního provozu a dodrženy limitní hodnoty pro denní a noční dobu ve 
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vztahu ke chráněnému venkovnímu prostoru a venkovnímu prostoru staveb. 
Kapitola je zpracována v souladu s  Nařízením vlády č. 272/2011 Sb.  
Uvedené hodnoty pro denní a noční dobu a jejich dodržení je provedeno na základě 
předpokladu a značné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby a předpokládaného 
chráněného venkovního prostoru .  
Dále je vyhodnocena akustická situace v důsledku obslužné dopravy. 
Vyhodnocení akustické situace je provedeno programem  Hluk + vypracovaný 
autorizovanou osobou . Lze souhlasit se závěry hodnocení , že s ohledem na 
nepatrný nárust dopravy nelze max. nárust 0,2 dB považovat za hodnotitelný. 
V rámci měření hluku z dopravy  v současné době byly použity vstupy  běžných 
dopravních prostředků . J e zcela zřejmé , že měření hlukové situace  u dopravních 
prostředků je významně jiná při použití např. generace traktorových řad vyráběných 
do 90 let minulého století a současné moderní techniky , kde akustický výkon nové 
techniky je nižší i o více jak 10 dB. 
 
 Celkově lze předpokládat , že akustická situace zůstane na stávající úrovni a 
změnou technického parku bude postupně docházet ke snížení hlučnosti z provozu. 
 Pokud se týká vibrací, je možné očekávat vibrace zejména ze stavebních 
strojů, tyto však nemohou nijak ohrozit nejbližší okolí, natož okolní zástavbu obce. 
Z hlediska vlastního provozu budou jediným zdrojem vibrací mobilní mechanizmy, 
zajišťující obsluhu stájí s nevýznamným účinkem .Přesné definování  dopadu vibrací 
například na okolí komunikací by muselo vycházet z přesných údajů  o 
mechanizačních mobilních  prostředcích pohybujících se po těchto komunikacích . Je 
však v současné době  zcela zřejmé , že nové mechanizační prostředky  s nižším 
měrným zatížením na plochu vozovky, s nízkotlakými pneumatikami jiné konstrukce, 
vzájemné  oddělení některých konstrukčních prvků mechanismů – silenbloky , 
významně snižují nežádoucí přenosy  do venkovního prostoru. 
Zcela jednoznačně je možno počítat s tím , že budou používány mechanizační 
mobilní prostředky s technickým osvědčením pro provozování po pozemních 
komunikacích.  
 
 Taktéž v průběhu vlastního provozu nelze předpokládat výskyt jakéhokoliv 
radioaktivního či elektromagnetického záření. 
 
Zápach –  
Zápachové látky s odvoláním na Z 86/2002 Sb. a Vyhlášku 362/2006 Sb. jsou 
hodnoceny jedinou v současné době možnou metodou pro  plánované záměry , kdy 
ještě není co měřit  použití metodiky Státního zdravotního ústavu . Jedná se o 
metodiku pro stanovení ochranného pásma chovu zvířat  pomocí emisních faktorů 
stanovených pro jednotlivé kategorie a druhy hospodářských zvířat s použitím 
některých typů korekcí.Výpočet je nutno provést v rámci dokumentace pro územní 
řízení při přesném definování výdechových hlavic z jednotlivých stájových objektů, až 
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je definována výška  výdechových hlavic, dispozice a případně rychlost proudění pro 
výpočet aktivního převýšení. 
Tento podklad - Stanovení ochranného pásma chovu zvířat je třeba uplatnit ve 
změně územního plánu. V souladu s § 83 stavebního zákona je vyhlášení 
ochranného pásma provozu  v souladu s požadavky  obecné ochrany obyvatel před 
látkami v ovzduší, které mohou mít v ochranném pásmu koncentrace nad čichovým 
prahem .Ve stanoveném ochranném pásmu se promítnou snižující BAT technologie    
a  zohlední situace v území ve vztahu k procentickému zastoupení směrů větrů 
v jednotlivých směrech. 
 
 Z hlediska hodnocení použitých metod  použil autor dokumentace při 
identifikaci vlivů výstavby a provozu areálu na životní prostředí metodiku EIA dle 
zákona  č. 100/2001 Sb., dále různé doplňující pokyny, metodiky a doporučení, které 
jsou odpovídající současnému stavu poznání v daném oboru chovu zvířat. Dále autor 
použil tak, jak je obvyklé, literárních údajů, norem a dalších metodik a pramenů, 
uvedených v dokumentaci. 

 
Součástí dokumentace je zpracovaná rozptylová studie imisí amoniaku z areálu 
živočišné výroby, zpracovaná  autorizovanou osobou. 
Studie vyhodnotila maximální krátkodobé koncentrace , průměrné roční 
koncentrace  pro amoniak, příspěvky k imisní zátěži NO2, CO . 
  Uváděné  výsledky prokazují , že imisní limity pro amoniak  a další hodnocené  
polutanty s dostatečnou rezervou  splněny. 
Z hlediska imisních koncentrací amoniaku je záměr akceptovatelný. Při uplatnění 
reálné varianty budou  tyto koncentrace ještě nižší – viz předcházející kapitoly- 
Z hlediska hodnocení vlivů na veřejné zdraví  jsou v obdobných dokumentacích  
řešeny  kapitoly zdravotních rizik na obyvatelstvo s charakteristikou zdravotního 
rizika hluku, znečištění ovzduší bioaerosoly, , amoniakem, volativními 
organickými látkami, sirovodíkem a ostatními látkami hodnoceny bez 
významného vlivu na obyvatelstvo. 
V závěru zpracovatel nepředpokládá významnější vlivy na veřejné zdraví při 
realizaci řešené hospodářské činnosti, nepředpokládá ovlivnění charakteru ani 
funkci krajiny. 

 
3. Pořadí variant (pokud byly p ředloženy) z hlediska vliv ů na životní prost ředí 
 V posuzované dokumentaci je uváděna jedna varianta řešení a to jako 
výsledek dosud hodnocených variant i s odůvodněním přehodnocení původní 
varianty řešení na kterou již bylo vydáno stavební povolení.  V rámci zpracované 
dokumentace byly zpravidla použity hodnocení pro maximální kapacitu, která vychází 
z potřeby vytvoření stejných ustájovacích kapacit jako u hal 1-3 , na potřebu 
plynulého turnusového provozu s možností plného využití mechanické očisty a 
desinfekce vždy celé haly současně.  



                                                                             17                                       Posudek  Záhorčí  

 
 

4. Hodnocení významných vliv ů záměru na životní prost ředí přesahujících 
státní hranice 

  Navrhovaný provoz chovu prasat nevykazuje produkci žádného odpadu 
či jiných látek, které by bylo zapotřebí likvidovat vývozem mimo naší republiku. 
Dovoz krmných komponentů ze zahraničí ( soja , rybí moučky) je prováděný běžně a 
těmito surovinami bude farma zásobovaná již od českých dodavatelů. 
 
 
 
III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ 
STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
 Stručný popis technického a technologického za řízení 
 
 Každý postavený objekt, to je i objekt živočišné výroby, byť je umístěn 
v návaznosti na stávající areál ŽV, může do určité míry působit negativně na okolní 
životní prostředí. 
 Intenzita negativního působení je přímo závislá nejen na druhu, ale i na počtu 
ustájených zvířat, dále na technickém řešení objektů pro chov, na úrovni ventilačních 
systémů i technologii krmení a napájení a odklizu exkrementů, jakož i na dodržování 
příslušné technologické kázně. 
 Pokud se týká vlastního technického řešení navrhované stavby je možné 
jednoznačně konstatovat, že technické a technologické řešení při dodržení podmínek 
řádného provozování odpovídá současným progresivním světovým zvyklostem 
řešení chovu  prasat daných kategorií. 
 Navržené řešení garantuje optimální řešení pro využití stávajícího 
zemědělského areálu dostatečně vzdáleného od obce  a při dodržení všech vpředu 
zmíněných parametrů, navazujících na požadavky legislativy EU, skýtá garanci 
uplatnění nezbytné péče o chovaná zvířata ve spojení se systémem volného ustájení 
a technologií krmení a napájení zvířat, které zabezpečují kvalitní prostředí pro zvířata 
a jejich pohodu z hlediska fyziologického  pohodlí a předpoklady pro udržení dobrého 
zdravotního stavu. 
 
 Za hlavní problémové okruhy vlivů posuzované stavby a jejich řešení v rámci 
dokumentace je možné považovat: 
 

- emise amoniaku a zápachu, u kterých je v dokumentaci proveden úplný rozbor 
problematiky s tím, že navržená přirozená ventilace objektu zaručuje 
dostatečné naředění stájového vzduchu a tím i lze garantovat, že za normální 
atmosférické situace nedojde k narušení pohody obyvatel obce  emisemi 
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amoniaku ani zápachem. 
- Z hlediska emisních limitů a to především v závislosti na novou  i starou 

legislativu se jedná o produkce podlimitní a rozptyl těchto látek je zajištěn 
vysokým naředěním stájového vzduchu. 

- Z hlediska potencionálně možného ovlivnění rostlin chráněných a vzácných, 
nacházejících se v lokalitách zvláštní ochrany, je možno v souladu 
s dokumentací konstatovat, že jsou lokalizovány ve vzdálenostech 
zaručujících jejich ochranu. 

 
- Další výrazně problémový okruh, představovaný aplikací statkových hnojiv – u 

(kejdy) a tekutých látek  na zemědělských pozemcích je v dané lokalitě a 
provozujícím zemědělským subjektem garantován dostatečnou výměrou 
obhospodařované zemědělské půdy a  dostupnými vzdálenostmi  ..( viz 
Dodatek Oznámení). 

 
 
 
 Z hlediska  základních rizik, ke kterým by mohlo v rámci provozu areálu dojít 
můžeme zařadit: 

- možný požár objektů 
- havárie dopravních nákladních automobilů 
- netěsnost či havárie skladovacích jímek na odpadní vody, kejdu  ,  je možné 

konstatovat, že jsou v posuzované dokumentaci dobře a na úrovni 
současného poznání ošetřeny a to především celou řadou uplatněných 
opatření pro případ zabezpečení objektů z výše uvedených hledisek. 

 
 Dalším rizikem je možnost nákazy chovu některou přenosnou chorobou. 
Prevencí proti zavlečení nákazy do chovu je zejména zamezení přístupu 
nepovolaným osobám do celého areálu. Dále je nutné dodržovat běžné zoo 
veterinární a hygienické  zásady chovu, jako jsou pravidelná desinfekce stájí a 
včasný odvoz kadáverů. Dobrý zdravotní stav zvířat  ve velkokapacitních stájích je ve 
značné míře podmíněn dobrým zdravotním stavem končetin , který je třeba 
především u bezstelivových stájí bedlivě sledovat a provádět nezbytná ošetření. 
K nim patří i vhodná volba roštů bez ostrých hran a s pravidelnými štěrbinami 
s předepsanou mezerou dle váhové kategorie zvířat. 
Protože se bude jednat o dovoz zástavových zvířat z jiného chovu, bude nutno 
respektovat veškeré potřebné veterinární požadavky z hlediska prevence možného 
zavlečení nákazy. 
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, 
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 Popis opatření, navržených k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě 
kompenzaci účinků posuzované stavby na životní prostředí je zpracován v 
dokumentaci v dostatečném rozsahu, tak jak odpovídá charakteru stavby. 
 
 Z těchto opatření byl proveden výběr, doplněný o další opatření, která 
vyplynula jednak ze zpracování posudku, tak i připomínek a požadavků ze 
stanovisek dotčených orgánů státní správy. Tyto doporučuji převzít jako hlavní 
podmínky  do stanoviska krajského úřadu. 
 
 
 Z hlediska technických i přípravných opatření, která by měla být uplatněna 
v průběhu přípravy výstavby, výstavby či vlastního provozu, by měla spočívat 
především v návrhu opatření k omezení vzniku a šíření emisí amoniaku a zápachu, 
ochrany povrchových a podzemních vod, jakož i nakládání s odpady. 
 
a)  fáze územn ě plánovací a p ředprojektová opat ření  
 

- V rámci projektové dokumentace specifikovat veškeré doprovodné stavby a  
          jejich rozsah 

-  jako součást dokumentace ke stavebnímu povolení zpracovat projekt 
sadových úprav areálu zemědělské farmy, který by řešil jak funkci ochranné 
zeleně ve vztahu k obytné zástavbě obce, tak její funkci krajinářsko-estetickou  
ve vztahu k okolní krajině.  

- Zpracovat Ochranné pásmo chovu zvířat – zahrnout do změn územního plánu 
, případně vyhlásit územním rozhodnutím samostatně v souladu s §83 
stavebního zákona. 

- Provést vyjmutí ze ZPF  části pozemků , které budou dotčeny stavbou    
     v souladu s Z 334/1992 Sb. ve znění novějších předpisů v rozsahu    
     plánovaného oplocení. 
- Nové objekty navrhnout  s výškami , které nepřesáhnou výšku stávajících 

objektů stájí , barevné provedení navrhly s ohledem na minimalizaci 
negativního působení na krajinný ráz. 

- V rámci projektové přípravy počítat s prostory pro odpadové hospodářství aby 
mohlo být prováděno  skladování tříděného odpadu  

- Projektově řešit skladovací  podroštové jímky s detekčním systémem úniku – 
kontrolní šachtou.  

- pro výstavbu a provoz bude vypracován a odsouhlasen „Plán havarijních    
      opatření pro případ úniku látek škodlivých vodám , s jehož obsahem budou   
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             seznámeni všichni pracovníci stavby. 
- V rámci projektu bude zpracován plán organizace výstavby , s řešením 

dopravní  obslužnosti a četnosti dopravy  při výstavbě. 
- V rámci projektové dokumentace řešit u všech jímek automatický kontrolní 

systém s vizuální a zvukovou signalizací plnosti jímek. 
      
        
b) fáze výstavby  

- v rámci výstavby důsledně provádět vodostavební izolace dle PD . Plán 
kontrolních dnů situovat do těchto uzlových bodů stavby. 

- zásady zabezpečující nepropustnost stájových podlah, požadavek na 
provedení zkoušek nepropustnosti stávajících používaných i nově 
navrhovaných jímek a těsnosti kanalizačního potrubí podle příslušných 
ČSN 756909 a ČSN 750905. Těsnost jímek podroštových prostor provést 
před zakrytím rošty. Provést kontrolu těsnosti  nové sběrné plastové 
kanalizace. 

-  Zajistit případný ZAV dle požadavku Archeologického oddělení . 
- v rámci stavby provést skrývku kulturní vrstvy z ploch , které budou 

zastavěny, skrytou ornici a podorničí účelně využít na jiných pozemcích 
zemědělské půdy ke zvýšení její mocnosti v rámci katastru dle dohody 
s organizací na pozemích hospodařící. 

- povrchové úpravy uvnitř stáje provést s materiály s hygienickými atesty 
- v průběhu výstavby zabezpečit řádné nakládání s případnou výkopovou 

zeminou, vyloučit ukládání odpadů do půdy, popřípadě jejich likvidaci 
pálením na staveništi. 

- minimalizovat negativní vlivy dopravy v průběhu výstavby na nejbližší okolí 
a to tak, že práce budou omezeny na denní hodiny a doprava na 
dohodnutých trasách s tím, že investor bude dbát na plynulost dopravy a 
bude provádět pravidelnou očistu přilehlých komunikací. 

- V prostoru staveniště zakázat mytí motorových vozidel a manipulaci 
s látkami nebezpečnými vodám 

- V případě zvýšené prašnosti při suchém počasí provádět skrápění míst, kde 
prašnost vzniká, provádět očistu kol techniky před výjezdem na komunikace 

 
- V prostoru staveniště a následně při provozu vyloučit likvidaci odpadů 

spalováním , popřípadě zahrabáváním a ukládáním do terénních nerovností 
staveniště. Odpady ukládat a následně likvidovat  tříděné v souladu 
s platnou legislativou 

- zpracovat Provozní řád a Plán havarijních opatření pro nový  provoz , 
vypracovat Pohotovostní plán pro případ výskytu některých velmi 
nebezpečených  nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, do 
kolaudace tyto projednat s příslušnými orgány 
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- důsledně připravit systém protipožární a bezpečnostní ochrany areálu 
 - dodržet veškeré parametry týkající se počtu chovaných zvířat v rámci   
             uvedených  kapacit .  
          - Všechny mechanizmy používané na stavbě musí být v dokonalém   
             technickém stavu, z pohledu úniku ropných látek 
          - v případě úniku ropných látek zneškodnění provádět podle zásad nakládání  
             s nebezpečenými odpady.  

- v rámci konečných úprav stavby provést na nezastavěných pozemcích     
    sadové úpravy s osetím TTP a výsadbou ochranné zeleně.  

       -  provést uzavření areálu celkovým oplocením proti nežádoucímu pohybu zvířat    
          a osob. 
 
c) fáze provozu stavby 

- udržovat celý areál v čistotě a pořádku včetně vnitro faremních komunikací a 
přilehlé části příjezdové komunikace 

- dovoz zvířat zabezpečovat v souladu s Nařízením Rady (ES) 1/2005. 
Předávání kejdy a tekutých látek provádět dle schváleného rozvozného plánu 
organizací , které budou kejdu  odebírat , s okamžitým zapravováním pod 
povrch, pravidelně kontrolovat detekční systémy úniku a stav naplnění jímek. 
Vést evidenci vydaného množství kejdy . 

- Průběžně prověřovat kvalitu používané vody v místě odběrného místa a 
zabezpečit její soulad s požadavky na pitnou vodu 

- vést předepsanou evidenci odpadů v souladu se zákonem o odpadech a 
navazujícími vyhláškami  zabezpečit smluvně likvidaci všech odpadů, zejména  
nebezpečných ,autorizovanou firmou. 
- vhodným personálním obsazením technických i manuelních pracovníků 
vytvořit předpoklady pro dodržení zoo veterinárních, hygienických a 
bezpečnostních předpisů, vytvoření provozního řádu farmy, udržení čistoty 
areálu, ošetřování nové zeleně.  
- pravidelného provádění desinfekce, dezinsekce a deratizace areálu. 

Používat výhradně chemické látky a chemické přípravky schválené pro 
použití v ČR 

- předepisování a podávání  léčiv  bude provádět pouze veterinární lékař , s 
vedením záznamu a stanovení případných ochranných lhůt. 
Pro provádění medikací celých oddělení používat medikátory v napájecím 
řádu pro každou stájovou sekci zvlášť.  

- k omezení emisí při provozu dopravních a manipulačních mechanismů 
vyloučit zbytečný chod motorů naprázdno, pravidelně kontrolovat technický 
stav používaných vozidel včetně provádění předepsaných emisních kontrol. 
- v případě úniku a úkapu ropných látek na terén realizovat zneškodnění 
zasažené zeminy podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady 
- zajistit optimální provětrávání stájí z důvodů dostatečné obměny vzduchu 
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v objektech chovu zvířat . Výměnu vzduchu programovat dle růstové křivky 
zvířat v jednotlivých sekcích  s ohledem na venkovní a vnitřní teplotu stájí.. 
- pravidelně vést a aktualizovat evidenci odpadového hospodářství podle 
zásad, daných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
- provozním řádem zajistit trvalou aplikaci krmných deodorantů s řádnou 
evidencí používání. 
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁD ŘENÍ K DOKUMENTACI  
a Dodatku dokumentace 
 
Plná znění stanovisek příslušné obce , občanů , sdružení a dotčených orgánů státní 
správy a dalších organizací jsou doložena v přílohové části tohoto posudku ,a proto 
je v této části uveden pouze stručný smysl příslušných připomínek tak, aby bylo 
možno zaujmout stanovisko zpracovatele posudku. 
 
  
 
  Příslušná obec Vrbice 
V obci Vrbice byla  dokumentace vyvěšena od 13. 4. 2012 do 28.4,2012 , k dispozici 
byla k nahlédnutí na obecním úřadě Vrbice v úředních hodinách. 
 
Vyjádření  obce – nebylo zasláno  
Předpokládá se , že ze strany obce nebyly vzneseny připomínky. 
 
Veřejnost: 
Ze strany veřejnosti nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
  
 
 
 
 Dotčené orgány státní správy 
 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, Praha  2 
  
Nebylo vyjádření zasláno 
 

Stanovisko: 
 . 
 bez připomínek 
 
 
 Krajská hygienická stanice  Ústeckého kraje , se s ídlem v Ústí nad 
Labem , Moskevská 15 , P.O.Box 78, 40001 Ústí nad L abem  
 
 Vydala ze dne 11.4.2012 vyjádření , ve kterém uvádí ,  že záměr 
„Rekonstrukce výkrmu prasat , 2 etapa výstavby, závod 01 velkovýkrmna prasat 
Záhorní“ lze doporučit ke kladnému projednání.  
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Ve vyjádření uvádí základní projektové parametry záměru , komentuje hodnocení 
rozptylové studie a vyhodnocení akustické zátěže. 
U hodnocení amoniaku se ztotožňuje s hodnocením , že průměrné hodnoty 
koncentrace amoniaku u obytné zástavby dosahují hodnot hluboko pod čichovou 
hranicí. U hodnocení akustické situace se ztotožňuje s hodnocením že změna 
v četnosti dopravy bude zanedbatelná. 
  
Podepsána Ing. Hana Kovaříková ,  
                   Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální 
                   Územní pracoviště  Litoměřice.  
 
                                                         
Stanovisko: 
Bez připomínek   
 
 
Rada Ústeckého kraje , výpis ze 103 sch ůze Rady Ústeckého kraje ze dne 
9.5.2012 
Ve svém vyjádření požadují oznámení doplnit o – 

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

- Údaje o dosavadním způsobu využití produkované zařízením oznamovatele. 
- Orientační mapové zobrazení zemědělských pozemků , na nichž má být kejda 

využívána 
Dále požadují ,aby zpracovatel posudku se podrobně zaměřil na způsob splnění 
všech vznesených požadavků a na relevantní vyhodnocení možných dopadů na ŽP 
dotčených obcí a veřejné zdraví .  
 
Z a správnost podepsána Alice Mojžíšová, 17.5. 2012 
 
razítko Krajského úřadu , 
 Ústeckého kraje, odbor informatiky a organizačních věcí  
 
Stanovisko : 
Na základě vznesených připomínek a požadovaného doplnění zaslal zpracovatel 
Oznámení Dodatek k oznámení EIA. 
V dodatku převzal vypočtenou produkci kejdy ve výši 36301 m3 ( tak ja podrobně 
vypočteno v dokumentaci.  
Použil výpočet produkce N v prasečí kejdě  5 kg/m3 ( použití průměrné hodnoty dle 
vyhlášky) 
Použil max povolené množství N látek na ha  (170 kg/ha) a vyčíslil potřebnou výměru  
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Pro aplikaci kejdy 1068 ha.  
 
 
Pro aplikaci kejdy je uveden stávající odběratel s kterým jsou již stávající 
odběratelské vztahy a to fa TEXAL, a.s.,   Radouň 2, 411 08  Štětí. , který 
obhospodařuje cca 2000 ha zemědělské půdy . 
Z hlediska skladovacích kapacit na kejdu  bude mít provoz včetně skladovacích 
prostor podroštových kanálů kapacitu na skladování na cca 6 měsíců. 
Současná legislativa u kejdových provozů nařizuje skladovací kapacitu min. na 4 
měsíce , řešená kapacita na 6 měsíců je tedy s dostatečnou rezervou a zajistí 
optimálnější aplikaci na pozemky zemědělské půdy ve vztahu k vhodnějším 
agrotechnickým podmínkám. 
Dodatek oznámení obsahuje všechny potřebné údaje o průkazu potřebné plochy pro 
aplikaci kejdy. 
 
Z hlediska posouzení   provozu záměru  k jednotlivým  složkám životního prostředí 
hodnotí zpracovatel  posudku  dokumentaci s dobrou vypovídací hodnotou , 
s nezkreslenými výstupy , u nichž si provedl vlastní přehodnocení a s uvedenými 
výstupy se ztotožňuje.  
Vlastní složkou pro následné kroky ve vztahu k projektové dokumentaci pro územní a 
stavební řízení je třeba v souladu s §83 stavebního zákona stanovit ochranné pásmo 
a  to zanesením do územního plánu a jeho dodatku , nebo vyhlášením samostatného 
územního rozhodnutí  o ochranném pásmu. 
Vlastní výpočet a stanovení je možné provést až po bližší specifikaci především 
ventilačního systému , který bude v dalších stupních PD.   
 
 
 
Stanovisko m ěstského ú řadu Roudnice nad Labem  odboru životního 
prost ředí, Karlovo nám ěstí 21, 413 21 Roudnice nad Labem , ze dne  27.4.2012 
 
Ve  svém stanovisku 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. 
 
 
Stanovisko:  
Bez připomínek  
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Česká inspekce životního prost ředí, Oblastní inspektorát, Ústí nad Labem , 
Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem   
 
Vyjádření k dokumentaci ze dne 2.5.2012 
Ve svém vyjádření uvádí stručný popis provozu. 
Z hlediska nakládání s odpady , ochrany ovzduší a ochrany přírody a krajiny nemá  
ČIŽP k záměru žádné připomínky.  
Ve vyjádření z hlediska ochrany vod uvádí potřebu zkoušku vodotěsnosti u jímek na 
kejdu, kejdovou kanalizaci i podroštové prostory. U jímek s problematickou 
vizualizací plnosti budou kontrolní zařízení se signalizací. 
Likvidace splaškových vod odvoz na ČOV Vědomce. 
Srážkové vody dešťovou kanalizací do místní vodoteče. 
 V závěru konstatuje , že nemá k tomuto oznámení žádné připomínky a že může 
oznámení nahradit dokumentaci. 
 
Podepsán  Ing. Ivana Humlová 
                         vedoucí oddělení integrace OI ČIŽP Ústí nad Labem  
 
Stanovisko: 
K vyjádření z hlediska ochrany vod – potřeby zkoušek těsnosti skladovacích jímek , 
kejdové kanalizace a skladů kejdy, signalizace , likvidace splaškových vod na ČOV a 
způsob odvedení dešťových vod je  dostatečně řešeno v předložené dokumentaci. 
    
 
 
Další vyjád ření a stanoviska v zákonné lh ůtě nebyla obdržena. 
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁM ĚRU Z HLEDISKA 
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 Předkládaná aktivita , využití původních stájí pro prasata s dostavbou a 
vytvoření potřebné kapacity stájí pro výkrm prasat v sedmi stájových objektech 
s celkovou kapacitou13440 ustájovacích míst   představuje současný  trend 
zemědělské živočišné výroby s eliminací negativních dopad na životní prostředí a 
maximálním energetickým využitím surovin. Koncentrace zvířat hovoříme-li o 
předložené  variantě sebou nese zejména ekonomické efekty při dodržení veškeré 
legislativy která je takovým provozem dotčena. Zároveň  však se zvyšující se 
koncentrací chovaných zvířat dochází i ke zvětšení zatížení pro dané území. S tímto 
však je nutné podotknout, že navržená  koncentrace  zvířat   není nijak extrémně 
vysoká a že takovéto koncentrované provozy v našich zemích bezproblémově 
fungují, tento se řadí mezi střední  až větší  kapacity. 
 Hlavním úkolem připravovaného záměru je zabezpečit navrhovaný provoz tak, 
aby nemohl ohrozit okolní životní prostředí. Jedná se zejména o ochranu okolních 
povrchových a podzemních vod a ochranu ovzduší. Neméně důležitou otázkou je i 
ochrana ZPF. 
 
 Z hlediska ochrany ZPF je posuzovaný záměr hodnocen kladně .,protože se 
jedná o pozemky zemědělské půdy v V třídě  s minimální  ochranou A minimálním 
rozsahu (0,1848 ha) , ale jedná se o výstavbu zemědělské stavby s přímou 
návazností na zemědělský půdní fond z hlediska produkce organických hnojiv a 
provoz se bude podílet na zachování půdní úrodnosti v území. S ohledem na využití 
původního areálu pro chov prasat   budou využity stávající komunikace, zpevněné 
plochy a doprovodné  objekty v areálu , dostavba stájí  bude rozšířena za hranici 
areálu v nezbytně nutném rozsahu . 
Část ploch k hranici nového oplocení areálu nebude zastavěna , ale bude sloužit jako 
plochy pro výsadbu ochranné zeleně podél hranice oplocení. 
 Z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod je nutné konstatovat, že 
předepsaná opatření (bezpodmínečná izolace všech podlah a manipulačních ploch, 
kontrola a případné přetěsnění stávajících jímek a kanalizačních svodů, správné 
provedení všech nových jímek, včetně provedení zkoušky vodo nepropustnosti) 
zabezpečují řádný chod farmy. Navržená skladovací kapacita kapalných produktů 
(tekutých látek – kejda,   kontaminovaných vod  a samostatně  splaškových vod ze 
sociálního zařízení),  plně odpovídá naší legislativě i požadavkům daného regionu.  
 
 Z hlediska ochrany ovzduší je nutné zabezpečit řádný odkliz kejdy do 
podroštových prostor a následně do přečerpávací  jímky a skladovacích nádrží. Dále 
zabezpečit řádné větrání stájí, provádět pravidelný úklid manipulačních ploch, jakož i 
zajistit plánovanou výsadbu zeleného pasu kolem areálu, který tento provoz odcloní 
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od okolní obytné zástavby a současně zacloní objekt  z hlediska potřeby eliminovat 
vliv na krajinný ráz. Nedílnou součástí ochrany okolního ovzduší je i minimalizování 
nutných jízd nákladní i osobní dopravy, jakož i pravidelná kontrola technického stavu 
mechanismů. 
Současně bude nutno dodržet současně předložený seznam ploch ke hnojení ,Který 
bude nutno s ohledem na osevní plán každoročně aktualizovat. Nutné řádné vedení 
množství aplikace kejdy na jednotlivé pozemky . 
    Taktéž z hlediska odpadového hospodářství je nezbytně nutné řádné třídění a 
ukládání vznikajících odpadů, s jejich následným odstraněním  dle platné legislativy. 
 Nedílnou součástí řádného plánovaného provozu je osazení proškolené a 
spolehlivé obsluhy na jednotlivá místa. Sebelepší technologie a systémy provozu 
nemohou bez spolehlivé obsluhy vykazovat kladné výsledky. Investor bude povinen 
zpracovat nový provozní řád a nový havarijní řád, s kterým proškolí příslušné 
pracovníky. Zároveň je nutné, aby zamezil do areálu i jeho jednotlivých částí vstup 
neoprávněných osob. 
 Závěrem je možné konstatovat, že připravovaný záměr je možno realizovat  
v předložené  variantě Oznámení , kde jsou dodrženy parametry pro ustájení zvířat , 
vytvořeny prostory pro turnusový provoz se zařazením týdenní očisty a desinfekce 
oddělení. 
Současně veškerá předložená hodnocení v Dokumentaci  v daném případě na 
jednotlivé složky životního prostředí , která splňují  jak hygienické , tak emisní a 
imisní limity ve vztahu k životnímu prostředí a zdravým životním podmínkám jsou 
nadhodnoceny o cca 3 %. Je to dáno posouzením na maximální kapacitu farmy , 
přičem6 průměrné stavy zvířat jsou o cca 3 % nižší než je vlastní kapacita.Takovou 
rezervu lze považovat za bezpečnou  , splňující s  rezervou  požadavky na 
bezproblémový provoz farmy.  
Posuzovaný záměr nepřekračuje žádnou ze zákonných limitních hodnot pro 
navrhované provozy. Při dodržení výše stanovených doporučení a podmínek je 
možné konstatovat, že navržený provoz farmy  nemůže znatelněji negativně ovlivnit 
úroveň okolního životního prostředí. 
Z hlediska   nakládáním s kejdou bude prováděna přesná evidence , která bude na 
vyžádání orgán ochrany ŽP každoročně předkládána . 
 
  
 
 
V Pardubicích 09/2012    Ing. Miroslav Vraný 
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Návrh Stanoviska 
 
  
     

                           STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU  
                                      ÚSTECKÉHO KRAJE    
                             
 
       podle ustanovení § 10 zákona č. 100/2001 Sb., 
      o posuzování vlivů stavby na životní prostředí 
               
  

                                            I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
 

1.Název záměru 
Rekonstrukce výkrmu prasat 2 etapa výstavby 
Závod 01 Velkovýkrmna prasat Záhor čí 

 
 
2.Kapacita (rozsah) zám ěru 
 
Farma pro výkrm prasat s celkovou kapacitou 13440 ustájovacích míst 
 Kapacita stájí                              stávající                           nová     
    Stáj č.   kategorie zvířat  ustájovací kapacita     ustájovací kapacita        

     1         Výkrm prasat       1920 ust .míst.             1920 u.m.  stávající 
     2         Výkrm prasat       1920 ust .míst.             1920 u.m.  stávající 
     3         Výkrm prasat       1920 ust .míst.             1920 u.m.  stávající 
     4         Výkrm prasat       1460 ust .míst.             1920 u.m.  rozšíření 
     5         Výkrm prasat       1460 ust .míst.             1920 u.m.  rozšíření 
     6         Výkrm prasat       1460 ust .míst.             1920 u.m.  rozšíření 
     7         Výkrm prasat       1460 ust .míst.             1920 u.m.  rozšíření 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
                         současnost 11600 u.m.        výhled 13440 u.m.  
   přepočet na VDJ                   1392 VDJ                           1612,8VDJ                       
navýšení stavu prasat ve výkrmu na farmě o 1848 u.m.  ( (+220,8VDJ) 
                           navýšení celkové kapacity  o 15,8 % 
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3.Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)  

            Kraj    Ústecký 
            Obec    Vrbice 565890 
                      Místo stavby                       Stávající zemědělský areál Záhorčí 
                      Katastrální území  Vrbice u Roudnice nad Labem 785946 
  Stávající areál chovu prasat,  
                       rozšíření stavby na části pozemků p.č. 976, 977, 986, KÚ Vrbice u    
                       Roudnice nad   Labem    
  
 
          4.Obchodní firma oznamovatele  
 INTERGAZ, spol.sr.o. pro ŽV Záhorčí 
                      Litoměřická 104 
                      411 64 Vrbice                       
                           
  
                        

5.IČ oznamovatele  
 IČ  44568860 
  DIČ       CZ 44568860 
  
 
 

6.Sídlo  zástupce oznamovatele:  
                      INTERGAZ, spol.sr.o. pro ŽV Záhorčí 
                      Litoměřická 104 
                      411 64 Vrbice                       
                     Pro věci technické: 
                       Ing. Jan Petrželka  
                       tel: 602 361 601 
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 II. Průběh posuzování 

 
 

1-Oznámení zpracované v rozsahu podle přílohy č. 4 Zákona č. 100/2001 Sb. 
zpracováno Ing. Miroslavem Nešporem  
2-Zjišťovací řízení zahájeno 11.4.2012 Krajským úřadem Ústeckého kraje  
3-Ukončeno Závěrem zjišťovacího řízení  KÚ Ústeckého kraje, ze dne 5.6.2012 
se závěrem , že zpracované oznámení se považuje ve smyslu ustanovení §7 
odst. 4 zákona za dokumentaci. 

Zároveň příslušný úřad s ohledem na na obdržená vyjádření požaduje 
doplnit dokumentaci, zveřejnění doplnění dokumentace požaduje 
současně s posudkem .  

4-Zpracováním posudku pověřen dopisem Krajského úřadu Ústeckého kraje ze 
dne 30.7..2012 Ing. Miroslav Vraný, osvědčení odborné způsobilosti  MŽP   ČR č.j      
15 650/4136/OEP/92), Jindřišská 1748,  
           530 02 Pardubice 

 
5-Doplněk dokumentace zpracované Ing. Miroslavem Nešporem – bez datumu  
6-Posudek předán Krajskému úřadu  Ústeckého kraje  10.2012 
 

 
V průběhu posuzování dokumentace se vyjád řili:  
 

- Vyjádření KHS Ústeckého Kraje ze dne 11.4.2012 
- Výpis z usnesení  Rady Ústeckého Kraje ze dne 17.5.2012 
- Stanovisko Městského úřadu  Roudnice nad Labem , odboru životního 
prostředí ze dne  27.4.2012 
   - Vyjádření ČIŽP , oblastní inspektorát  Ústí nad Labem  ze dne 2.5.20212 
- Vyjádření  KÚ Ústeckého Kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze 
dne 5.6.2012 ( Závěr Zjišťovacého řízení) 
 
 
 
 

           4.Veřejné projednání 
  
 . 
 Místo konání :  
 Datum konání:  
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Bude doplněno po veřejném projednání 
5.Celkové hodnocení procesu posuzování v četně účasti ve řejnosti  

Bude doplněno po veřejném projednání. 
  

6.Seznam subjekt ů, jejichž vyjád ření jsou ve stanovisku z části nebo 
zcela zahrnuta 

  
- Vyjádření KHS Ústeckého Kraje ze dne 11.4.2012 
- Výpis z usnesení  Rady Ústeckého Kraje ze dne 17.5.2012 
- Stanovisko Městského úřadu  Roudnice nad Labem , odboru životního 
prostředí ze dne  27.4.2012 
   - Vyjádření ČIŽP , oblastní inspektorát  Ústí nad Labem  ze dne 2.5.20212 
- Vyjádření  KÚ Ústeckého Kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze 
dne 5.6.2012 ( Závěr Zjišťovacího řízení) 
 

 
 
Vyjádření k posudku - 

- Bude doplněno 
 
III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU 
  

1. Souhrnná charakteristika p ředpokládaných vliv ů záměru na životní 
prost ředí z hlediska jejich velikosti a významnosti    

  
 Posuzované řešení plánované investice – změna užívání původních stájí pro 
chov prasat v rámci uzavřeného obratu stáda na stáje pro výkrm prasat  v původním 
areálu farmy chovu prasat  Záhorčí  s celkovou kapacitou 13440 ustájovacích míst 
v sedmi stájových objektech á 1920 ustájovacích míst . 
 
Navržené řešení vychází z  využití  stájových prostor k chovu prasat ve stávajícím 
areálu živočišné výroby východně od obce Záhorčí. Při dodržení všech 
předepsaných parametrů, navazujících na požadavky legislativy naší i EU, které je 
třeba respektovat, skýtá předkládaný záměr garanci z hlediska ochrany okolního 
životního prostředí i z hlediska ochrany chovaných zvířat a obsluhy. 
 Předkládaný záměr s  chovem prasat   , představuje moderní trend  v rámci 
zemědělské výroby při důsledné ochraně životního prostředí  a maximálního 
energetického využití  produktů vedlejší výroby jak v naší zemi, tak i v zahraničí. 
 
 Za hlavní problémové okruhy vlivů posuzované stavby na okolní životní 
prostředí a obyvatelstvo a jejich řešení v rámci dokumentace je možno považovat: 
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 Emise amoniaku a zápachu, u kterých je v dokumentaci proveden úplný 
rozbor problematiky s tím, že navržená koncentrace zvířat a vzdálenost areálu od 
nejbližší zástavby obce je dostatečná, takže za normálních klimatických podmínek 
nedojde k narušení pohody obyvatelstva emisemi amoniaku ani zápachem 
z posuzovaného provozu. 
 
 Z hlediska emisních limitů a to především na dotčenou  legislativu se jedná o 
produkce podlimitní a rozptyl těchto látek je zajištěn jejich vysokým ředěním nucenou 
ventilací. 
 Z hlediska potenciálně možného ovlivnění rostlin chráněných a vzácných 
rostlin nacházejících se  v lokalitách  zvláštní ochrany je možno v souladu 
s dokumentací konstatovat, že jsou lokalizovány ve vzdálenostech zaručujících jejich 
ochranu. 
 
 Další výrazně problémový okruh, představovaný dopravou a aplikací 
vyprodukovaných statkových hnojiv na zemědělských pozemcích je v dané lokalitě  
provozující zemědělskou společností garantována dostatečnou výměrou zemědělské 
půdy k jejích hospodárnému využití. V rámci využití statkových hnojiv provozovatel 
bude aktualizovat plán organického hnojení  dle Nařízení vlády 103/2003 Sb 
v aktualizovaném znění. 
 
 Z hlediska základních rizik, ke kterým by mohlo v rámci provozu areálu dojít je 
možné jmenovat následující případy: 

- možný požár objektů 
- havárie dopravních nákladních prostředků 
- netěsnost či havárie některé ze skladovacích jímek 

je možné konstatovat, že jsou v posuzované dokumentaci dobře ošetřeny a provoz 
řádně zabezpečen. 
 
 Dalším rizikem je možnost nákazy chovu některou přenosnou chorobou. 
Prevencí proti zavlečení nákazy do chovu je zamezení přístupu nepovolaných osob 
do celého areálu. Dále je nutné dodržovat běžné zoo veterinární a hygienické zásady 
chovu, jako je jejich pravidelná desinfekce, okamžitý odvoz případných kadaverů a 
podobně. 
 
 Celkově je možno vlivy stavby na životní prostředí hodnotit jako málo až 
středně významné. Za zásadní je nutné považovat eliminaci emisí amoniaku a to 
především při aplikaci na zemědělskou půdu s následným zapravováním do půdy a 
volbou vhodné aplikační techniky. 
Je třeba zdůraznit , že hodnocení v dokumentaci bylo na maximální kapacitu . 
skutečné průměrné stavy zvířat budou o cca 3 % nižší. 
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2. Hodnocení technického řešení zám ěru s ohledem na dosažený stupe ň 
poznání pokud jde o zne čišťování životního prost ředí 
 
 Každý provozovaný objekt živočišné výroby, byť je situovaný v rámci 
stávajícího zemědělského areálu  může do určité míry při jeho provozu působit 
negativně na nejbližší okolí. Tato intenzita jeho negativního působení je přímo 
závislá nejen na druhu, ale i na počtu chovaných zvířat, dále na technickém řešení 
chovu zvířat, na volbě jednotlivých technologií, jakož i na technologické kázni 
obsluhujícího personálu. 
 Pokud se týká vlastního technického řešení je možné konstatovat, že 
technické a technologické řešení při dodržení podmínek řádného provozování 
odpovídá současným progresivním zvyklostem řešení v chovech prasat. 
 Přitom je třeba konstatovat, že vlastní kapacita farmy chovu prasat po realizaci  
bude patřit  mezi farmy se střední až větší  kapacitou.  
13440 ks prasat ve  výkrmu   přepočtu na ekvivalentní prase (60 kg. ž.hm. ) se jedná  
v přepočtu na DJ je kapacita 1612,8  DJ (dobytčí jednotka o hmotnosti 500 kg).  
 Ve srovnání s původní schválenou  kapacitou  , která byla 1392 DJ  bude 
farma pro výkrm prasat  mít zvýšenou kapacitu o 15,8%. 
  
 Důsledně je třeba při všech fázích přípravy stavby, její výstavby a zejména při 
vlastním provozu uplatňovat soubor opatření, tak jak jsou uvedena ve vlastní 
dokumentaci a posudku a dále pak v bodech 4 a 6 tohoto stanoviska. 
 
 
 
3. Návrh opat ření k prevenci, vylou čení, snížení, pop řípadě kompenzaci 
nepříznivých vliv ů záměru na životní prost ředí včetně povinností a podmínek 
pro sledování a rozbor vliv ů na životní prost ředí   
 
 Tato opatření jsou rozdělena do třech základních částí a to na územně 
plánovací a předprojektová opatření, opatření pro období výstavby a období pro 
vlastní provoz. 
 
 
a)  fáze územn ě plánovací a p ředprojektová opat ření  
 

- V rámci projektové dokumentace specifikovat veškeré doprovodné stavby a  
          jejich rozsah 

-  jako součást dokumentace ke stavebnímu povolení zpracovat projekt 
sadových úprav areálu zemědělské farmy, který by řešil jak funkci ochranné 
zeleně ve vztahu k obytné zástavbě obce, tak její funkci krajinářsko-estetickou  
ve vztahu k okolní krajině.  



                                                                             35                                       Posudek  Záhorčí  

- Zpracovat Ochranné pásmo chovu zvířat – zahrnout do změn územního plánu 
, případně vyhlásit územním rozhodnutím samostatně v souladu s §83 
stavebního zákona. 

- Provést vyjmutí ze ZPF  části pozemků , které budou dotčeny stavbou    
     v souladu s Z 334/1992 Sb. ve znění novějších předpisů v rozsahu    
     plánovaného oplocení. 
- Nové objekty navrhnout  s výškami , které nepřesáhnou výšku stávajících 

objektů stájí , barevné provedení navrhly s ohledem na minimalizaci 
negativního působení na krajinný ráz. 

- V rámci projektové přípravy počítat s prostory pro odpadové hospodářství aby 
mohlo být prováděno  skladování tříděného odpadu  

- Projektově řešit skladovací  podroštové jímky s detekčním systémem úniku – 
kontrolní šachtou.  

- pro výstavbu a provoz bude vypracován a odsouhlasen „Plán havarijních    
      opatření pro případ úniku látek škodlivých vodám , s jehož obsahem budou   

             seznámeni všichni pracovníci stavby. 
- V rámci projektu bude zpracován plán organizace výstavby , s řešením 

dopravní  obslužnosti a četnosti dopravy  při výstavbě. 
- V rámci projektové dokumentace řešit u všech jímek automatický kontrolní 

systém s vizuální a zvukovou signalizací plnosti jímek. 
      
        
b) fáze výstavby  

- v rámci výstavby důsledně provádět vodostavební izolace dle PD . Plán 
kontrolních dnů situovat do těchto uzlových bodů stavby. 

- zásady zabezpečující nepropustnost stájových podlah, požadavek na 
provedení zkoušek nepropustnosti stávajících používaných i nově 
navrhovaných jímek a těsnosti kanalizačního potrubí podle příslušných 
ČSN 756909 a ČSN 750905. Těsnost jímek podroštových prostor provést 
před zakrytím rošty. Provést kontrolu těsnosti  nové sběrné plastové 
kanalizace. 

-  Zajistit případný ZAV dle požadavku Archeologického oddělení . 
- v rámci stavby provést skrývku kulturní vrstvy z ploch , které budou 

zastavěny, skrytou ornici a podorničí účelně využít na jiných pozemcích 
zemědělské půdy ke zvýšení její mocnosti v rámci katastru dle dohody 
s organizací na pozemích hospodařící. 

- povrchové úpravy uvnitř stáje provést s materiály s hygienickými atesty 
- v průběhu výstavby zabezpečit řádné nakládání s případnou výkopovou 

zeminou, vyloučit ukládání odpadů do půdy, popřípadě jejich likvidaci 
pálením na staveništi. 

- minimalizovat negativní vlivy dopravy v průběhu výstavby na nejbližší okolí 
a to tak, že práce budou omezeny na denní hodiny a doprava na 
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dohodnutých trasách s tím, že investor bude dbát na plynulost dopravy a 
bude provádět pravidelnou očistu přilehlých komunikací. 

- V prostoru staveniště zakázat mytí motorových vozidel a manipulaci 
s látkami nebezpečnými vodám 

- V případě zvýšené prašnosti při suchém počasí provádět skrápění míst, kde 
prašnost vzniká, provádět očistu kol techniky před výjezdem na komunikace 

 
- V prostoru staveniště a následně při provozu vyloučit likvidaci odpadů 

spalováním , popřípadě zahrabáváním a ukládáním do terénních nerovností 
staveniště. Odpady ukládat a následně likvidovat  tříděné v souladu 
s platnou legislativou 

- zpracovat Provozní řád a Plán havarijních opatření pro nový  provoz , 
vypracovat Pohotovostní plán pro případ výskytu některých velmi 
nebezpečených  nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, do 
kolaudace tyto projednat s příslušnými orgány 

- důsledně připravit systém protipožární a bezpečnostní ochrany areálu 
 - dodržet veškeré parametry týkající se počtu chovaných zvířat v rámci   
             uvedených  kapacit .  
          - Všechny mechanizmy používané na stavbě musí být v dokonalém   
             technickém stavu, z pohledu úniku ropných látek 
          - v případě úniku ropných látek zneškodnění provádět podle zásad nakládání  
             s nebezpečenými odpady.  

- v rámci konečných úprav stavby provést na nezastavěných pozemcích     
    sadové úpravy s osetím TTP a výsadbou ochranné zeleně.  

       -  provést uzavření areálu celkovým oplocením proti nežádoucímu pohybu zvířat    
          a osob. 
 
c) fáze provozu stavby 

- udržovat celý areál v čistotě a pořádku včetně vnitro faremních komunikací a 
přilehlé části příjezdové komunikace 

- dovoz zvířat zabezpečovat v souladu s Nařízením Rady (ES) 1/2005. 
Předávání kejdy a tekutých látek provádět dle schváleného rozvozného plánu 
organizací , které budou kejdu  odebírat , s okamžitým zapravováním pod 
povrch, pravidelně kontrolovat detekční systémy úniku a stav naplnění jímek. 
Vést evidenci vydaného množství kejdy . 

- Průběžně prověřovat kvalitu používané vody v místě odběrného místa a 
zabezpečit její soulad s požadavky na pitnou vodu 

- vést předepsanou evidenci odpadů v souladu se zákonem o odpadech a 
navazujícími vyhláškami  zabezpečit smluvně likvidaci všech odpadů, zejména  
nebezpečných ,autorizovanou firmou. 
- vhodným personálním obsazením technických i manuelních pracovníků 
vytvořit předpoklady pro dodržení zoo veterinárních, hygienických a 
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bezpečnostních předpisů, vytvoření provozního řádu farmy, udržení čistoty 
areálu, ošetřování nové zeleně.  
- pravidelného provádění desinfekce, dezinsekce a deratizace areálu. 

Používat výhradně chemické látky a chemické přípravky schválené pro 
použití v ČR 

- předepisování a podávání  léčiv  bude provádět pouze veterinární lékař , s 
vedením záznamu a stanovení případných ochranných lhůt. 
Pro provádění medikací celých oddělení používat medikátory v napájecím 
řádu pro každou stájovou sekci zvlášť.  

- k omezení emisí při provozu dopravních a manipulačních mechanismů 
vyloučit zbytečný chod motorů naprázdno, pravidelně kontrolovat technický 
stav používaných vozidel včetně provádění předepsaných emisních kontrol. 
- v případě úniku a úkapu ropných látek na terén realizovat zneškodnění 
zasažené zeminy podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady 
- zajistit optimální provětrávání stájí z důvodů dostatečné obměny vzduchu 
v objektech chovu zvířat . Výměnu vzduchu programovat dle růstové křivky 
zvířat v jednotlivých sekcích  s ohledem na venkovní a vnitřní teplotu stájí.. 
- pravidelně vést a aktualizovat evidenci odpadového hospodářství podle 
zásad, daných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
- provozním řádem zajistit trvalou aplikaci krmných deodorantů s řádnou 
evidencí používání. 

 
 
 
 
 
 
4. Pořadí variant (pokud byly p ředloženy) z hlediska vliv ů na životní prost ředí 

 
  
 V posuzované dokumentaci jsou popsány kroky které vedly k vylučování 
jednotlivých variant hodnocení a zdůvodnění  konečného posouzení řešené varianty 
který je z kapacitních důvodů jediný reálný . 
Rovně je zdůvodněn krok změny původního záměru a jeho změny. 
 
 
 
5. Vypo řádání vyjád ření k dokumentaci   a posudku 
 Připomínky k dokumentaci  byly v posudku podrobně okomentovány a požadované 
připomínky zahrnuty do návrhu stanoviska. 
Případné připomínky k posudku budou do stanoviska zahrnuty následovně.  
. 
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6. Stanovisko p říslušného ú řadu z hlediska p řijatelnosti vliv ů záměru na životní 
prost ředí s uvedením podmínek pro realizaci zám ěru, pop řípadě zdůvodn ění 
nepřijatelnosti zám ěru. 
 
 
Krajský úřad Ústeckého Kraje, jako příslušný orgán k posuzování vlivů staveb na 
životní prostředí podle § 22  zákona ČNR č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 
životní prostředí po veřejném projednání posudku ve smyslu uvedeného zákona a 
navazující prováděcí vyhlášky MŽP ČR 
 

   vydává SOUHLASNÉ stanovisko 
 
 k záměru –Rekonstrukce výkrmu prasat 2 etapa výstavby, závod 01 
Velkovýkrmna prasat Záhorčí, zemědělské firmě UNTERGAZ , spol. sr..o. pro ŽV 
Záhorčí, Litoměřická 104, 411 64 Vrbice.  
pro   využití  stávajících objektů  původních stájí chovu prasat  a částečnou dostavbu 
stájových objektů pro výkrm prasat v areálu chovu prasat Záhorčí , o celkové 
kapacitě 13440 ustájovacích míst  ( v 7 stájových objektech á 1920 ustájovacích 
míst).  
 Dále  dobudování inženýrských sítí , v nezbytně nutném rozsahu s tím, že níže 
uvedené podmínky budou respektovány a zohledněny ve stavebním řízení a 
zahrnuty jako podmínky těchto správních řízení: 
 
 
a)  fáze územn ě plánovací a p ředprojektová opat ření  
 
 

- V rámci projektové dokumentace specifikovat veškeré doprovodné stavby a  
          jejich rozsah 

-  jako součást dokumentace ke stavebnímu povolení zpracovat projekt 
sadových úprav areálu zemědělské farmy, který by řešil jak funkci ochranné 
zeleně ve vztahu k obytné zástavbě obce, tak její funkci krajinářsko-estetickou  
ve vztahu k okolní krajině.  

- Zpracovat Ochranné pásmo chovu zvířat – zahrnout do změn územního plánu 
, případně vyhlásit územním rozhodnutím samostatně v souladu s §83 
stavebního zákona. 

- Provést vyjmutí ze ZPF  části pozemků , které budou dotčeny stavbou    
     v souladu s Z 334/1992 Sb. ve znění novějších předpisů v rozsahu    
     plánovaného oplocení. 
- Nové objekty navrhnout  s výškami , které nepřesáhnou výšku stávajících 
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objektů stájí , barevné provedení navrhly s ohledem na minimalizaci 
negativního působení na krajinný ráz. 

- V rámci projektové přípravy počítat s prostory pro odpadové hospodářství aby 
mohlo být prováděno  skladování tříděného odpadu  

- Projektově řešit skladovací  podroštové jímky s detekčním systémem úniku – 
kontrolní šachtou.  

- pro výstavbu a provoz bude vypracován a odsouhlasen „Plán havarijních    
      opatření pro případ úniku látek škodlivých vodám , s jehož obsahem budou   

             seznámeni všichni pracovníci stavby. 
- V rámci projektu bude zpracován plán organizace výstavby , s řešením 

dopravní  obslužnosti a četnosti dopravy  při výstavbě. 
- V rámci projektové dokumentace řešit u všech jímek automatický kontrolní 

systém s vizuální a zvukovou signalizací plnosti jímek. 
      
        
b) fáze výstavby  

- v rámci výstavby důsledně provádět vodostavební izolace dle PD . Plán 
kontrolních dnů situovat do těchto uzlových bodů stavby. 

- zásady zabezpečující nepropustnost stájových podlah, požadavek na 
provedení zkoušek nepropustnosti stávajících používaných i nově 
navrhovaných jímek a těsnosti kanalizačního potrubí podle příslušných 
ČSN 756909 a ČSN 750905. Těsnost jímek podroštových prostor provést 
před zakrytím rošty. Provést kontrolu těsnosti  nové sběrné plastové 
kanalizace. 

-  Zajistit případný ZAV dle požadavku Archeologického oddělení . 
- v rámci stavby provést skrývku kulturní vrstvy z ploch , které budou 

zastavěny, skrytou ornici a podorničí účelně využít na jiných pozemcích 
zemědělské půdy ke zvýšení její mocnosti v rámci katastru dle dohody 
s organizací na pozemích hospodařící. 

- povrchové úpravy uvnitř stáje provést s materiály s hygienickými atesty 
- v průběhu výstavby zabezpečit řádné nakládání s případnou výkopovou 

zeminou, vyloučit ukládání odpadů do půdy, popřípadě jejich likvidaci 
pálením na staveništi. 

- minimalizovat negativní vlivy dopravy v průběhu výstavby na nejbližší okolí 
a to tak, že práce budou omezeny na denní hodiny a doprava na 
dohodnutých trasách s tím, že investor bude dbát na plynulost dopravy a 
bude provádět pravidelnou očistu přilehlých komunikací. 

- V prostoru staveniště zakázat mytí motorových vozidel a manipulaci 
s látkami nebezpečnými vodám 

- V případě zvýšené prašnosti při suchém počasí provádět skrápění míst, kde 
prašnost vzniká, provádět očistu kol techniky před výjezdem na komunikace 
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- V prostoru staveniště a následně při provozu vyloučit likvidaci odpadů 
spalováním , popřípadě zahrabáváním a ukládáním do terénních nerovností 
staveniště. Odpady ukládat a následně likvidovat  tříděné v souladu 
s platnou legislativou 

- zpracovat Provozní řád a Plán havarijních opatření pro nový  provoz , 
vypracovat Pohotovostní plán pro případ výskytu některých velmi 
nebezpečených  nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, do 
kolaudace tyto projednat s příslušnými orgány 

- důsledně připravit systém protipožární a bezpečnostní ochrany areálu 
 - dodržet veškeré parametry týkající se počtu chovaných zvířat v rámci   
             uvedených  kapacit .  
          - Všechny mechanizmy používané na stavbě musí být v dokonalém   
             technickém stavu, z pohledu úniku ropných látek 
          - v případě úniku ropných látek zneškodnění provádět podle zásad nakládání  
             s nebezpečenými odpady.  

- v rámci konečných úprav stavby provést na nezastavěných pozemcích     
    sadové úpravy s osetím TTP a výsadbou ochranné zeleně.  

       -  provést uzavření areálu celkovým oplocením proti nežádoucímu pohybu zvířat    
          a osob. 
 
c) fáze provozu stavby 

- udržovat celý areál v čistotě a pořádku včetně vnitro faremních komunikací a 
přilehlé části příjezdové komunikace 

- dovoz zvířat zabezpečovat v souladu s Nařízením Rady (ES) 1/2005. 
Předávání kejdy a tekutých látek provádět dle schváleného rozvozného plánu 
organizací , které budou kejdu  odebírat , s okamžitým zapravováním pod 
povrch, pravidelně kontrolovat detekční systémy úniku a stav naplnění jímek. 
Vést evidenci vydaného množství kejdy . 

- Průběžně prověřovat kvalitu používané vody v místě odběrného místa a 
zabezpečit její soulad s požadavky na pitnou vodu 

- vést předepsanou evidenci odpadů v souladu se zákonem o odpadech a 
navazujícími vyhláškami  zabezpečit smluvně likvidaci všech odpadů, zejména  
nebezpečných ,autorizovanou firmou. 
- vhodným personálním obsazením technických i manuelních pracovníků 
vytvořit předpoklady pro dodržení zoo veterinárních, hygienických a 
bezpečnostních předpisů, vytvoření provozního řádu farmy, udržení čistoty 
areálu, ošetřování nové zeleně.  
- pravidelného provádění desinfekce, dezinsekce a deratizace areálu. 

Používat výhradně chemické látky a chemické přípravky schválené pro 
použití v ČR 

- předepisování a podávání  léčiv  bude provádět pouze veterinární lékař , s 
vedením záznamu a stanovení případných ochranných lhůt. 
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Pro provádění medikací celých oddělení používat medikátory v napájecím 
řádu pro každou stájovou sekci zvlášť.  

- k omezení emisí při provozu dopravních a manipulačních mechanismů 
vyloučit zbytečný chod motorů naprázdno, pravidelně kontrolovat technický 
stav používaných vozidel včetně provádění předepsaných emisních kontrol. 
- v případě úniku a úkapu ropných látek na terén realizovat zneškodnění 
zasažené zeminy podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady 
- zajistit optimální provětrávání stájí z důvodů dostatečné obměny vzduchu 
v objektech chovu zvířat . Výměnu vzduchu programovat dle růstové křivky 
zvířat v jednotlivých sekcích  s ohledem na venkovní a vnitřní teplotu stájí.. 
- pravidelně vést a aktualizovat evidenci odpadového hospodářství podle 
zásad, daných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
- provozním řádem zajistit trvalou aplikaci krmných deodorantů s řádnou 
evidencí používání. 

 
 
 
Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy , ani příslušná 
povolení podle zvláštních předpisů (mimo jiné i integrované povolení dle Z 76/2002 
Sb. Ve znění pozdějších předpisů ( IPPC). 
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                                      Seznam p říloh 
-Dodatek  oznámení  zpracovaný Ing. Miroslavem Nešporem  
- Vyjádření KHS Ústeckého Kraje ze dne 11.4.2012 
- Výpis z usnesení  Rady Ústeckého Kraje ze dne 17.5.2012 
- Stanovisko Městského úřadu  Roudnice nad Labem , odboru životního 
prostředí ze dne  27.4.2012 
   - Vyjádření ČIŽP , oblastní inspektorát  Ústí nad Labem  ze dne 2.5.20212 
- Vyjádření  KÚ Ústeckého Kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze 
dne 5.6.2012 ( Závěr Zjišťovacího řízení) 
Osvědčení odborné způsobilosti zpracovatele posudku 
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REKONSTRUKCE VÝKRMU PRASAT 2 ETAPA VÝSTAVBY 
ZÁVOD 01 VELKOVÝKRMNA PRASAT 

ZÁHORČÍ 
 

Dodatek k oznámení EIA: 
 

1) Potřebná plocha zemědělských pozemků pro řádnou aplikaci vyprodukované 
kejdy: 

 
Celková roční produkce vepřové kejdy byla v oznámení vypočtena na 36.301 m3/rok. 
 
- průměrný obsah N ve vepřové kejdě   5 kg N/m3 
 
- celkové množství vyprodukovaného dusíku  36.301 x 5 = 181.505 kg N/rok 
 
Dle nařízení vlády č. 103/2001 Sb. je množství celkového dusíku aplikovaného ročně na 
zemědělskou půdu v organických a anorganických minerálních hnojivech a ve statkových 
hnojivech nesmí v průměru zemědělského podniku překročit limit 170 kg N/ha, při 
započtení zemědělské půdy vhodné pro aplikaci. 
 
Potřebná plocha vhodných pozemků pro řádnou aplikaci kejdy: 
 
181.505 kgN/rok : 170 kg N/ha =    1.068 ha 
 
Jak již bylo v oznámení uvedeno, smluvní partner Texal a.s. obhospodařuje přibližně 
2.000 ha  ZP.  
Jestliže pro řádnou aplikaci kejdy bude postačovat 1.068 ha vhodných pozemků, je reálný 
předpoklad, že tento podnik je schopen řádně zpracovat veškerou produkci kejdy 
z posuzovaného provozu. 
 

Skladovací kapacita kejdy na farmě  je 15.187 m3 (viz oznámení EIA str. 33), což je 
kapacita postačující na 6 měsíců provozu. S touto skladovací kapacitou je provozovatel 
farmy schopen bez jakéhokoliv problému překlenout období se zákazem aplikace kejdy na 
zemědělské pozemky (zejména zimní období = např. zamrzlé a přemokřené pozemky). 
Přestože současná platný legislativa vyžaduje skladovací kapacity kejdy pouze na 4 
měsíce provozu, investor již s předstihem (předpokládá se do budoucna se zvýšením) 
připravil skladovací kapacitu na 6 měsíců provozu farmy. 

 
2) Údaje o dosavadním způsobu využití kejdy produkované zařízením 

oznamovatele: 
 

Provozovatel farmy chovu prasat v minulosti i při současném provozu veškerou 
produkci kejdy aplikuje u smluvního partnera Texal a.s., který obhospodařuje dostatek 
vhodných pozemků pro řádnou aplikaci. 

Navrhovaný provoz tak představuje pouze pokračování současného systému produkce 
a následné aplikace vyprodukované kejdy prasat. 
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3) Orientační mapové zobrazení zemědělských pozemků, na nichž má být kejda 
využívána: 

 
Každoroční hektarové dávky dusíku, respektive kejdy jsou odvislé od konkrétního 

osevního postupu a konkrétní plodiny oseté na daném honu. Z tohoto důvodu se také 
každý rok zpracovává – aktualizuje plán aplikace statkových hnojiv (v daném případě 
kejdy), který jednoznačně vychází z osevního postupu v daném roce. 

Následně jsou uvedeny mapy plánu hnojení za rok 2011 a rok 2010, které se každý rok 
aktualizují. 

 
Plán hnojení na rok 2011 
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Plán hnojení na rok 2010 
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