KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika

Číslo jednací: KUJI 74100/2021
Sp. zn.: OZPZ 1294/2021 Ča
Vyřizuje/telefon: Markéta Čadová/564602530

Rozhodnutí
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:
Zimoviště skotu Divišov
Bod 69, kategorie II

Zařízení k chovu hospodářských zvířat s kapacitou od 50
dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti).

Kapacita (rozsah) záměru:
Jedná se o výstavbu nového objektu k chovu skotu s projektovanou ustájovací kapacitou 70 ks
krav (91 DJ).
Umístění záměru:

kraj: Kraj Vysočina
obec: Bystřice nad Pernštejnem
k. ú.: Divišov

Oznamovatel – účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
též „správní řád“):
David Bábík, Divišov 18, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ 05009081.
Zpracovatel oznámení:
Ing. Jan Šafařík, Nádražní 1412/37D, 693 01 Hustopeče.
Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměrem je novostavba objektu pro zimní ustájení skotu, který je v současné době v uvedené
lokalitě chován volně na pastvě. Přes zimní období je skot umístěný v oploceném stlaném
prostoru situovaném v blízkosti místa záměru.
V nejbližším okolí záměru se nachází spíše zemědělské objekty investora, které mohou být
z části obyvatelné nebo jsou využívány jako skladové prostory, k menším domácím chovům
hospodářského zvířectva, a dále již obytné objekty. Jiné další související projekty či záměry ani
možnost kumulace záměru s jinými záměry nejsou v současné době identifikovány.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Novostavba je navržena jako nepodsklepená jednopodlažní stavba obdélníkového půdorysu o
rozměrech cca 30 x 12 m, krytá sedlovou střechou a výškou v hřebeni střechy 6,5 m. Na objekt
navazuje krmný stůl. Celková zastavěná plocha dotčená záměrem je 420 m2. Jižní strana bude
bez opláštění, ostatní strany objektu budou tvořit železobetonové stěny do výšky 2 m a dále
opláštění trapézovým plechem. Kolem stavby budou provedeny zpevněné plochy ze štěrku,
které budou v budoucnu opatřeny asfaltovým krytem. Kolem zimoviště skotu bude provedeno
oplocení o délce cca 148 m.
Skot bude cca 6 až 8 měsíců v roce umístěný volně na pastvě, přes zimu bude ustájený ve
skupinových kotcích v navržené stáji. Prostor stáje bude funkčně rozčleněný na stáj s hlubokou
podestýlkou, krmnou chodbu šířky 3,2 m s hlubokou podestýlkou a krmný stůl šířky 1,5 m.
V prostoru stáje budou umístěny krmné žlaby, krmení bude zakládáno mobilním krmným vozem
pojíždějícím po krmném stole. Podestýlání bude prováděno řezanou slámou. Směs tekutých a
tuhých výkalů z prostoru stáje bude vyhrnována pomocí zemědělské techniky a odvážena na
polní složiště oznamovatele. Manipulace bude prováděna výhradně uvnitř objektu, mrva nebude
vyhrnována na venkovní plochy.
Dešťové vody z objektu budou svedeny do nově navržené kanalizace vyvedené do vsakovacího
tělesa umístěného na okolním pozemku. Z ostatních zpevněných neznečištěných ploch budou
dešťové vody svedeny na okolní nezpevněný terén k přirozenému zasakování.
Příjezdová komunikace k objektu bude napojena na stávající areálové manipulační plochy. Po
dokončení stavby bude na nezpevněných dotčených plochách zpětně rozprostřena skrytá ornice
a tyto plochy budou osety travní směsí. V rámci záměru bude provedena údržba okolní stávající
zeleně a v rámci možných pozemků bude navržena výsadba stromů/keřů v okolí záměru.

Z hlediska předmětu posuzování se jedná o záměr dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona uvedený
v příloze č. 1, kategorii II, bodě 69 zákona (Zařízení k chovu hospodářských zvířat s kapacitou
od 50 dobytčích jednotek /1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti/).
V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr
může mít významný vliv na životní prostředí, a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným
úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl dle § 22 písm. a) zákona Krajský úřad Kraje Vysočina
(dále též „příslušný úřad“), který na základě informací uvedených v oznámení záměru,
písemných vyjádřeních k oznámení a zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu rozhoduje dle § 7
odst. 6 zákona, že záměr
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„Zimoviště skotu Divišov“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Odůvodnění
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při
hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:
Vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí a obyvatelstvo nebudou s ohledem na
charakter záměru a jeho lokalizaci v území významné. Záměr je situován do míst se stávajícími
zemědělskými objekty v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby.
Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví nebyly v oznámení záměru (včetně
přiloženého Návrhu ochranného pásma chovu) vyhodnoceny jako negativní, které by nadměrně,
tj. nad rámec platných limitů, ovlivňovaly okolí záměru.
V oznámení záměru jsou formulována odpovídající opatření/doporučení pro eliminaci, respektive
snížení případných negativních vlivů záměru na životní prostředí. Jedná se například o
provádění stavebních prací pouze ve stanovené denní době, pravidelnou očistu znečištěných
komunikací a manipulačních ploch, minimalizaci prostojů strojů a automobilů se spuštěným
motorem, aj.
Vlivy na zájmy chráněné zákonem č. 100/2001 Sb. jsou jednoznačně určeny a není tedy třeba je
v dalším procesu posuzování vlivů na životní prostředí upřesňovat.
I. Charakteristika záměru
Posuzovaným záměrem je výstavba nové stáje pro skot v lokalitě, kde je skot již chován volným
pastevním způsobem. Po realizaci záměru bude skot cca 6 až 8 měsíců v roce chován volně na
pastvě, přes zimu bude ustájený v navržené stáji.
II. Umístění záměru
Záměr je umístěný na okraji stávající zemědělské usedlosti v místní části Divišov města Bystřice
nad Pernštejnem, na pozemku parc. č. 162/3 v k. ú. Divišov. Dotčený prostor je v současné
době pouze částečně oplocený. Nedaleko řešeného objektu je umístěna skladová zemědělská
hala.
Příjezd k nové stáji je po hlavní komunikaci I. třídy č. 19 vedoucí z Bystřice nad Pernštejnem
směrem na Nové Město na Moravě, a to sjezdem situovaným na okraji obce nebo přes
komunikaci na okraji obce v prostoru mezi vodojemem a vysílačem.
Dle závazného stanoviska Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odboru územního
plánování a stavebního řádu ze dne 7. 5. 2021, č. j. BYS/8159/2021/OÚP/St, je záměr dle
předložené projektové dokumentace přípustný z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje
ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5, z hlediska Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve
znění Aktualizace 1, 2, 3, 4, 5 a 6, z hlediska souladu s Územním plánem Bystřice nad
Pernštejnem a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování.

Čís. jednací: KUJI 74100/2021 OZPZ 1294/2021 Ča
Strana: 3

Významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti byl ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. vyloučen
stanoviskem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Regionálním pracovištěm SCHKO Žďárské
vrchy ze dne 14. 7. 2021 pod č. j. 03011/ZV/2021.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
včetně úvah pro hodnocení zásad dle přílohy č. 2 k zákonu
Vlivy na ovzduší a klima
Záměr nepředstavuje provozování zcela nového stacionárního zdroje znečišťování ovzduší,
chov hospodářských zvířat se zde již nachází - jedná se o přesunutí skotu z volné pastvy do
nového objektu zimoviště. Dle zákona o ochraně ovzduší je zdroj zařazený jako neuvedený
v příloze č. 2 tohoto zákona – chov hospodářských zvířat s emisí amoniaku menší než 5 tun.
Z úrovní znečištění ovzduší vybraných znečišťujících látek vyplývá, že v předmětné lokalitě
nedochází k překračování imisních limitů stanovených v příloze zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší.
Během provozu záměru bude nejvýznamnějším dopadem na ovzduší produkce emisí amoniaku.
Produkce amoniaku bude redukována snižujícími technologiemi uvedenými v oznámení. Liniové
zdroje znečištění ovzduší představují všechny dopravní prostředky pohybující se po přilehlých
částech příjezdových komunikací a v prostoru vlastního střediska. Provozem záměru nedojde
v obytné zástavbě k významným změnám v dopravní náročnosti.
S ohledem na uvedené je možné předpokládat, že realizací záměru nedojde ve vztahu
ke znečišťování ovzduší k nadměrné zátěži obyvatel.
Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Dešťové vody z objektu budou svedeny do nově navržené kanalizace vyvedené do vsakovacího
tělesa umístěného na vedlejším pozemku. Dešťové vody ze stávajících objektů a nově
z okolních zpevněných ploch jsou a budou vyvedeny k přirozenému zasakování na okolní terén.
Znečištěné dešťové vody zde nevznikají. V areálu se nenachází hnojiště pro pevná statková
hnojiva, veškerá produkce je po vyhrnutí hned odvážena mimo areál na polní složiště nebo
přímo na pozemky.
Pro provozovnu bude po realizaci aktualizovaný Plán opatření pro případ havárie.
Realizace záměru nemá významný vliv na povrchovou ani podzemní vodu.
Vlivy na půdu
V rámci realizace záměru dojde k úpravě stávajících povrchů a částečně budou řešeny změny
v jejich využití. Záměrem dojde k dotčení ploch zemědělského půdního fondu, bude řešeno
vynětí. Záměrem nebudou dotčeny pozemky PUPFL.
Vliv záměru na půdu není významný.
Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a krajinu
Realizace záměru významně nemění krajinný ráz, jedná se o záměr v zadní části stávající
provozovny, kde se nachází obdobný objekt. Záměr se nedotkne žádných významných
krajinných prvků. V rámci záměru bude provedena údržba stávající okolní zeleně, případně bude
doplněna – navržena je výsadba stromů/keřů v okolí záměru. Rozsah a složení uvedené
výsadby bude předmětem dalšího stupně projektové dokumentace.
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V místě realizace se nevyskytují žádné chráněné druhy rostlin ani živočichů. Před zahájením
stavby bude prověřen výskyt synantropně vázaných ptáků (vlaštovka obecná, jiřička obecná)
v prostoru stavby a v případě potvrzení výskytu bude výstavba pokračovat mimo hnízdní dobu.

Vlivy na hlukovou situaci
Areál je v dostatečné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby, záměrem nedochází k instalaci
nových významných zdrojů hluku ani k významným změnám v dopravě zasahující do obytné
zástavby. Mezi hlavní zdroje hluku lze zařadit především strojní vybavení (krmící vůz,
vyhrnování hnoje traktorem, apod.) a související doprava. Dopravu lze uvažovat ve výši
maximálně několik desítek minut za den, hlavní provoz probíhá pouze v denní době.
Lze očekávat, že při celkovém provozu areálu živočišné výroby v nejbližším chráněném
venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru budou dodrženy hygienické limity
hluku pro denní i noční dobu a nedojde tak k nadměrné hlukové zátěži obyvatel.
Produkce odpadů
Při realizaci záměru se předpokládá vznik odpadů stavebního rázu typu beton, cihly, směsný
stavební odpad, kovový odpad, zemina a kameny, atd. Tyto odpady budou přechodně
shromažďovány na určených místech (zabezpečených plochách). Shromážděné odpady budou
průběžně po dosažení optimálního množství odváženy mimo provozovnu k dalšímu
využití/odstranění.
Během provozu záměru nebude docházet k významným změnám v produkci odpadů oproti
stávajícímu
stavu.
Z vlastního
provozu
se
předpokládá
vznik
odpadů
typu
papírové/plastové/kovové odpady, uliční smetky, směsný komunální odpad, absorpční činidla,
aj. Veškeré odpady budou tříděny a shromažďovány v určených vymezených a zabezpečených
prostorech a předávány oprávněným osobám.

2. Úkony před vydáním rozhodnutí
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 27. 7. 2021
oznámení záměru „Zimoviště skotu Divišov“ podané Ing. Janem Šafaříkem, Nádražní 1412/37d,
693 01 Hustopeče, IČ 03487989, zmocněncem oznamovatele – pana Davida Bábíka, Divišov
18, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. Dopis o zahájení zjišťovacího řízení byl rozeslán dne 29.
7. 2021 pod č. j. KUJI 64458/2021 OZPZ 1294/2021 Ča. Oznámení bylo zveřejněno na internetu
v informačním systému EIA (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS1074) a informace o
něm byla zveřejněna dle § 16 zákona na úředních deskách: Kraje Vysočina 4. 8. 2021 a Města
Bystřice nad Pernštejnem 4. 8. 2021. Veřejnost a dotčená veřejnost se k oznámení záměru
nevyjádřila.

3. Podklady pro rozhodnutí



oznámení zpracované v červenci 2021 dle přílohy č. 3 k zákonu Ing. Janem Šafaříkem,
Nádražní 1412/37D, 693 01 Hustopeče, IČ 03487989,
vyjádření uvedená v bodu 4.
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4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu
zjišťovacího řízení


Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod – vyjádření ze
dne 24. 8. 2021, č. j. ČIŽP/46/2021/4781,



Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě – vyjádření ze dne 24. 8.
2021, č. j. KHSV/18865/2021/ZR/HOK/Pro,



Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy –
vyjádření ze dne 2. 8. 2021, č. j. 03245/ZV/2021.

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení
Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) zaslala souhrnné vyjádření obsahující
stanoviska těchto oddělení:
Oddělení odpadového hospodářství, oddělení ochrany vod, oddělení integrované prevence a
oddělení ochrany lesa nemá k záměru připomínky a nepožaduje pokračování v procesu EIA.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
Oddělení ochrany přírody upozorňuje na zákonné povinnosti týkající se krajinného rázu (§ 12
zákona č. 114/1992 Sb.), nepožaduje pokračování v procesu EIA.
Vypořádání:
Vzato na vědomí. Upozornění inspekce odkazuje na legislativní ustanovení, které musí být
respektováno bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
Oddělení ochrany ovzduší uvádí, že dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší záměr
představuje tzv. nevyjmenovaný zdroj. Inspekce nemá k záměru připomínky a nepožaduje
pokračování v procesu EIA.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
Na základě výše uvedených stanovisek inspekce nepožaduje posuzování záměru dle zákona.
Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS“) ve svém vyjádření uvádí, že záměrem nedojde
k významným změnám ve stacionárních zdrojích hluku ani k významným změnám v dopravě.
Nevznikne žádný nový zdroj hluku, provoz v areálu bude probíhat v obdobném režimu jako
dosud. Navržené ochranné pásmo pro stav po realizaci záměru nezasahuje žádné objekty
vyžadující hygienickou ochranu. Dle KHS by tedy po realizaci záměru i nadále nemělo docházet
k nadměrnému obtěžování obyvatel nejbližší dotčené obce zápachem.
V následných stupních povolovacího procesu (tj. v řízeních vedených dle stavebního zákona),
bude orgán ochrany veřejného zdraví uplatňovat podmínku provedení kontrolního měření hluku
z provozu zemědělského areálu po realizaci záměru. V případě, že výsledky kontrolního měření
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hluku prokáží překračování hygienických limitů hluku, bude nutno ze strany investora
(provozovatele) navrhnout a provést dodatečná účinná protihluková opatření.
Vypořádání:
Vzato na vědomí.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy (dále jen
„AOPK ČR“) uvádí, že oproti původnímu návrhu v projektu je žádoucí, aby sklon střechy objektu
byl cca 20 stupňů. Je nezbytné dodržení dalších podmínek uvedených v dokumentaci, týkajících
se zejména barvy střechy a stěn a výsadby zeleně. Umístění záměru není v rozporu s krajinným
rázem. Záměrem nebudou dotčeny I. a II. zóny odstupňované ochrany CHKO Žďárské vrchy ani
lokality zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Dle AOPK ČR nepříznivé vlivy
posuzovaného záměru nepřekračují ekologickou únosnost území a neznamenají ohrožení
životního prostředí ani veřejného zdraví.
Vypořádání:
Vzato na vědomí.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel, dotčená
veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona a dotčené územní samosprávné celky odvolání
k Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru
životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží
dotčená veřejnost v odvolání.

Ing. Markéta Čadová
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

V Jihlavě dne: 7. 9. 2021

Kraj Vysočina a Město Bystřice nad Pernštejnem se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí
na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů), a poté o zaslání
potvrzení o vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a
zemědělství. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Krajského úřadu
Kraje Vysočina a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po
vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Čís. jednací: KUJI 74100/2021 OZPZ 1294/2021 Ča
Strana: 7

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

…………………

…………..........

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Rozdělovník
Účastník řízení:
Datovou schránkou
1. Ing. Jan Šafařík, Nádražní 1412/37d, 693 01 Hustopeče
(zmocněnec oznamovatele)
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu - zde
Datovou schránkou
3. Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem
Dotčené orgány:
4. Krajský úřad Kraje Vysočina - zde
Datovou schránkou
5. Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, Příční 405, 593 15
Bystřice nad Pernštejnem
6. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 Jihlava
7. Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
Havlíčkův Brod
8. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina, inspektorát Žďár
nad Sázavou, Strojírenská 1208, 591 52 Žďár nad Sázavou
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Na vědomí: datovou schránkou
9. Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu,
Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem
10. Povodí Moravy, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Čadová Markéta Ing.
REFO_OŽPZ-OPZE
oddělení ochrany přírodní
7.9.2021 10:41:47
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