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Přehled použitých zkratek
BPEJ

 bonitní půdně ekologické jednotky

ČIŽP

 Česká inspekce životního prostředí

ČHMÚ

 Český hydrometeorologický ústav

ČOV

 čistírna odpadních vod

ČR

 Česká republika

ČSN

 Česká státní norma

DJ

 dobytčí jednotka

EIA

 Dokumentace, resp. proces hodnocení vlivů na životní prostředí; zkratka anglického
výrazu (Environmental Impact Assessment)

IG

 inženýrsko geologický (průzkum)

KHS

 Krajská hygienická stanice

k.ú.

 katastrální území

LBC

 lokální biocentrum

LBK

 lokální biokoridor

LPF

 lesní půdní fond

MŽP ČR

 Ministerstvo životního prostředí České republiky

N

 odpady kategorie nebezpečné

NV

 Nařízení vlády

O

 odpady kategorie ostatní

OI

 občanská iniciativa; oblastní inspektorát

OÚ

 obecní úřad

PD

 projektová dokumentace

POV

 plán organizace výstavby

PUPFL

 plochy určené k plnění funkcí lesa

RB

 referenční (výpočtový) bod

ÚPD

 územně-plánovací dokumentace

ÚPO

 územní plán obce

ÚSES

 územní systém ekologické stability

VKP

 významný krajinný prvek

ZCHÚ

 zvláště chráněné území

ZPF

 zemědělský půdní fond

ŽP

 životní prostředí
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ÚVOD
Předkládaný posudek byl zpracován podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a
zákona č. 216/2007 Sb.
Předmětem posudku je dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru
Modernizace chovu dojnic Křižanov
zpracovaná Ing. Radkem Přílepkem, držitelem autorizace č. 31547/5291/OPVŽP/02, prodloužené
rozhodnutím č.j.: 28483/ENV/07 ze dne 19.4.2007.
Dokumentace byla oznamovatelem předložena ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. Krajskému
úřadu kraje Vysočina, který je podle zákona příslušným úřadem státní správy pro posuzovaný
záměr.
Hodnocení vlivů na životní prostředí pro uvedený záměr bylo provedeno na základě § 4, odst. 1
zákona s tím, že navrhovaný záměr je zařazen do kategorie I a povinnost posuzování podle
zákona vyplývá z §4, odst 1., písm a) jak pro nové záměry, tak pro změny záměrů pokud změna
záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena; tyto
záměry a změny záměrů podléhají posuzování vždy.
Úkolem předkládaného posudku je především ve smyslu přílohy č. 5 k zákonu:


zhodnocení dokumentace a technického řešení záměru;



vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci;



vypracování návrhu stanoviska příslušného úřadu státní správy.

Posudek byl zpracován Ing. Alexandrem Mertlem, držitelem autorizace k posuzování vlivů na
životní prostředí č. j.: 961/196/OPV/93 ze dne 7.6.1994, prodloužené rozhodnutím Ministerstva
životního prostředí č.j.: 45335/ENV/06 ze dne 7.7.2006.
Posuzovaným záměrem je výstavba nového objektu stájí pro dojnice s bezstelivovým provozem a
dojírny v místě stávající stále typu K 174, která bude odstraněna, se zázemím ve stávajícím areálu
Zemědělského družstva Křižanovsko.
Posuzovaný záměr naplňuje kategorii I dle Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů
na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů: bod 1.7 Chov hospodářských zvířat s kapacitou
od 180 dobytčích jednotek.
Z hlediska územního plánování lze konstatovat, že záměr je situován ve stávajícím zemědělském
areálu a dotčené pozemky jsou podle Územního plánu městyse Křižanov zařazeny do plochy s
funkčním využitím VZ – plochy výroby zemědělské, skladování a rybářství. Za podmínek
respektování stávajících podmínek ÚPO je záměr v souladu s územně plánovací dokumentací.
Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví související s hodnoceným záměrem jsou v rámci
procesu posuzování předmětem dokumentace vlivů záměru "Modernizace chovu dojnic Křižanov"
na životní prostředí a tohoto posudku.
V rámci zpracování posudku byly posouzeny informace vztahující se jak k technickému řešení
záměru prezentovanému v dokumentaci, tak k dotčenému území. Cílem bylo ověření
předpokládaných dopadů na okolní prostředí a rovněž ověření vstupních zadávacích podmínek
pro hodnocení vlivů na životní prostředí.
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
I.1. Název záměru
Modernizace chovu dojnic Křižanov

I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, je následující:
Kategorie: I (záměry vždy vyžadující posouzení)
Bod: 1.7 Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 180 dobytčích jednotek (DJ)
Kapacita (rozsah) záměru:

nová kapacita areálu 594,9 DJ
(405 dojnic, 70 telat a 820 prasata výkrm)
stávající kapacita areálu 404,6 DJ

I.3. Umístění záměru
Kraj:

Vysočina

Obec:

Křižanov

Katastrální území:

Křižanov

I.4. Obchodní firma oznamovatele
Zemědělské družstvo Křižanovsko

I.5. IČ oznamovatele
001 44 151

I.6. Sídlo (adresa) oznamovatele
Dlouhá 448, 549 51 Křižanov
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
V následující kapitole je provedeno zhodnocení dokumentace z následujících hledisek:





úplnost dokumentace,
správnost údajů uvedených v dokumentaci a použité metody hodnocení,
hodnocení variant,
hodnocení významných vlivů přesahujících státní hranice.

II.1. Posouzení úplnosti dokumentace
Na úvod je nutné poznamenat, že dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí byla
zpracovávána v úvodní fázi přípravy záměru předcházející správním řízením ve smyslu složkových
zákonů ochrany životního prostředí a ve smyslu stavebního zákona. Technické řešení a související
opatření budou dále upřesňována v dalších etapách přípravy a projednávání záměru. Projektová
dokumentace pro jednotlivé stupně a správní řízení bude reagovat na závěry posudku, resp.
stanoviska příslušného úřadu státní správy k hodnocenému záměru z hlediska vlivů na životní
prostředí.
Úplnost dokumentace je nutné posoudit jak po formální stránce, tj. z hlediska požadavků
uvedených v příloze č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v
platném znění), tak po věcné stránce, tj. z hlediska splnění odborných kritérií ve vztahu
k řešenému záměru.
Dokumentace obsahuje vlastní text a přílohy v celkovém rozsahu 73 stran. Přílohy dokumentace
tvoří:
H.1 Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územního plánování
H.2 Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i, odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny (ve znění zákona č. 218/2004 Sb.)
H.3 Mapa širších vztahů 1:150 00
H.4 Situace areálu
H.5 Ochranné pásmo (Návrh ochranného pásma chovu)
H.6 Rozptylová studie
H.7 Ilustrační foto
Součástí textu dokumentace je autorizované hodnocení vlivů na veřejné zdraví, které je pro
záměry kategorie I vždy vyžadováno jako součást dokumentace.
Vlastní textová část dokumentace obsahuje 42 stran textu a svým členěním a obsahem odpovídá
příloze č. 4 k zákonu - Náležitosti dokumentace. Dokumentace po formální stránce odpovídá
požadavkům zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění).
Z textu a z příloh dokumentace jednoznačně vyplývá, že základní požadavky na posouzení vlivů
na veřejné zdraví, kvalitu ovzduší, vlivů hluku, vlivů na povrchové a podzemní vody a ochranu
přírody jsou v předložené dokumentaci odpovídajícím způsobem zpracovány.
Celkově lze konstatovat, že předložená dokumentace je úplná a odpovídá požadavkům zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění), konkrétně požadavkům
přílohy č. 4 k uvedenému zákonu a odborným kritériím hodnocení vlivů na životní prostředí.
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Závěr
Dokumentace obsahuje veškeré požadované náležitosti dle přílohy č. 4 k zákonu č.
100/2001 Sb., a po formální i obsahové stránce ji lze považovat za úplnou.
Struktura i rozsah dokumentace odpovídá požadavkům zákona. Všechny části
dokumentace jsou zpracovány v takovém rozsahu, který je považován v daném případě za
běžný a standardní.
Popis současného stavu životního prostředí i významných vlivů lze hodnotit jako úplný a
dostatečný pro formulování návrhu stanoviska příslušného úřadu státní správy.

II.2. Posouzení správnosti údajů uvedených v dokumentaci a použitých metod
hodnocení
V této kapitole je posouzen obsah jednotlivých částí a kapitol dokumentace. Je prověřena úplnost
a správnost předkládaných údajů a úroveň jejich zpracování a prezentace. U každé kapitoly je
uvedeno stručné vyhodnocení, které obsahuje stanovisko zpracovatele posudku k obsahu a úrovni
zpracování příslušné kapitoly.

Část A – Údaje o oznamovateli
Hodnocení: Kapitola obsahuje všechny informace požadované zákonem. Bez připomínek.
Část B - Údaje o záměru
Základní údaje
Tato část je členěna do 9 kapitol, které obsahují potřebné informace. Mezi nejdůležitější patří popis
rozsahu záměru, popis zvažovaných variant a technického řešení záměru. Jsou zde uvedeny
základní informace o posuzovaném záměru. Popis řešení doplňují mapové přílohy dokumentace.

Hodnocení: Základní údaje obsahují všechny informace požadované zákonem a jsou dostačují
k posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Údaje o kapacitě záměru by bylo vhodné uvádět
v přehledné tabulce pro současný stav, navrhovaný záměr a cílový stav, aby bylo možné rychlé a
přehledné porovnání. Popis variant záměru a technického řešení je pro zpracování dokumentace i
posudku dostačující.
Údaje o vstupech
Půda
Záměr nevyžaduje zábor zemědělské půdy ani ploch určených k plnění funkcí lesa. Záměr bude
realizován ve stávajícím zemědělském areálu s navýšením zastavěných ploch o 2.544 m2.
Záměr nezasahuje do žádného ochranného pásma ani chráněného území.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Voda
Dokumentace uvádí základní informace o potřebě pitné či technologické vody pro jednotlivé účely
(napájení, hygienická zařízení, desinfekce stájí, dojírna). Zdrojem vody pro stáje je vlastní zdroj,
který je využíván i pro stávající provoz areálu. Nedojde k významnému zvýšení spotřeby vody
v areálu.
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Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Dokumentace neuvádí stávající spotřebu vody ve středisku, vůči které je uvedeno
srovnání s výhledovým stavem. Významné navýšení spotřeby však není předpokládáno.
Ostatní surovinové a energetické zdroje
Dokumentace uvádí potřebu surovin a energií pro výstavbu a provoz posuzovaného záměru. Ze
vstupních surovin je rozhodující spotřeba krmiv a steliva; dokumentace uvádí srovnání
současného a navrhovaného stavu, ze kterého vyplývá zvýšení spotřeby krmiva a snížení spotřeby
steliva. Celkové zvýšení potřeby surovin vyvolané realizací záměru není zásadní.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
V kapitole je uveden rozbor dopravních nároků pro jednotlivé činnosti v areálu pro stávající i
navrhovaný stav. Z porovnání vyplývá, že realizace záměru vyvolá zvýšení stávající dopravy o cca
1,22 jízdy za den (v jednom směru). Záměr nevyžaduje budování nových komunikací, ani
rekonstrukci stávajících.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Údaje o výstupech
Ovzduší
Dokumentace hodnotí všechny typy zdrojů znečišťování ovzduší. U hlavního zdroje je uvedena
kategorizace zdroje ve smyslu platné legislativy.
Mezi bodové zdroje dokumentace uvádí vlastní stáje a podrobně stanovuje produkci amoniaku
jako indikační znečišťující látky pro daný typ provozu. Ve výpočtu jsou uvažovány všechny
činnosti, kde dochází k uvolňování amoniaku do ovzduší. V cílovém stavu lze očekávat snížení
emisí amoniaku ve srovnání se stávajícím stavem, které je vázáno na využití technologií a postupů
snižujících emise amoniaku.
Dokumentace se zabývá rozborem dalších aspektů (pachové látky, oxid uhličitý, prach)
souvisejících s provozem záměru a uvádí základní informace i pro ostatní typy zdrojů (související
doprava).

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
úplné a dostačující. Bez připomínek.
Odpadní vody
Dokumentace uvádí způsob nakládání s odpadními vodami z areálu. Protože veškeré tekuté
odpady ze stájí a ostatní kontaminované vody (oplachové, srážkové) jsou zpracovávány v nové
bioplynové stanici, jedná se pouze o vody splaškové, které budou shromažďovány v jímce a
odváženy na ČOV. Jsou uvedeny údaje o produkci odpadních vod a způsob nakládání s těmito
vodami.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
úplné a dostačující. Bez připomínek.
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Odpady
Dokumentace uvádí základní informace z hlediska nakládání s odpady jak pro etapu výstavby, tak
pro etapu provozu s předpokládanou produkcí odpadů. Dále jsou uvedeny údaje o produkci kejdy
a hnoje, které však nejsou definovány jako odpady, ale jako produkty zemědělské činnosti (a dále
využitelné suroviny).

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Přehled produkovaných odpadů je třeba chápat jako orientační, s tím, že
provozovatel musí respektovat požadavky platné legislativy (zejména s ohledem na povinnosti
při nakládání s nebezpečnými odpady).
Hluk a vibrace
Údaje o zdrojích hluku jsou rozděleny na období výstavby a provozu záměru. V období provozu je
jako dominantní zdroj hluku uváděna obslužná doprava v areálu a mimoareálová doprava
(suroviny, produkce). Jsou uvedeny přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny hluku ve venkovních
chráněném prostoru a venkovních chráněném prostoru staveb s tím, že není předpokládáno jejich
překračování vlivem realizace záměru.
Vliv záření je komentován obecnou formou, záměr nebude zdrojem žádného druhu záření.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Dokumentace neuvádí konkrétní technologické zdroje hluku z provozu stájí,
nicméně provoz není charakterizován významnými zdroji hluku, které by mohly samostatně či
ve spojení s jiným záměry vyvolávat překračování platných hygienických limitů u nejbližších
chráněných objektů.
Část C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Dokumentace uvádí v textu základní environmentální charakteristiku zájmového území, ze které
vyplývají jednoznačně následující informace:
1. Územní systém ekologické stability – není dotčen.
2. Zvláště chráněná území – v území nejsou situována a nemohou být dotčena.
3. Soustava Natura 2000 – v území nejsou vymezeny prvky soustavy Natura 2000.
4. Kulturní památky a archeologie – známé památky a nálezy nejsou dotčeny.
5. Významné krajinné prvky – nejsou dotčeny VKP požívající ochrany ze zákona ani
registrované VKP.
6. Krajinný ráz – záměr nepředstavuje významnou změnu oproti současnému stavu, nebude
významně dotčen.

Hodnocení: Dokumentace se věnuje popisu hlavních environmentálních charakteristik prostředí
v zájmovém území záměru. Přestože je popis z věcného hlediska velmi stručný, obsahuje
potřebné základní informace o dotčeném území. V žádné z popisovaných charakteristik nejsou
identifikovány zvláště významné nebo zásadní skutečnosti. Z popisu je zřejmé, že dotčené území
není součástí žádného chráněného území, ani se na toto území nevztahuje jiná zvláštní ochrana
omezující stavební či jiné aktivity.
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uváděné informace lze považovat za dostačující.
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Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
Ovzduší a klima
Dokumentace uvádí základní klimatickou charakteristiku území se stručným popisem klimatu.
Kvalita ovzduší je popsána obecnou formou bez konkrétních informací o imisních
charakteristikách. V zájmovém území není situována žádná měřící stanice a stanovení imisního
pozadí by bylo problematické. Hodnocení je zaměřeno na amoniak, který je hlavním indikátorem
pro znečištění ovzduší ze zemědělských chovů.

Hodnocení: Obsahuje potřebné informace, bez připomínek.
Voda
Dokumentace uvádí základní údaje o povrchových vodách na území výstavby. Je popsána
hydrologická situace území a dotčené vodní toky.
Dokumentace uvádí základní opatření k ochraně podzemních vod, které nebudou záměrem
dotčeny.

Hodnocení: Informace o povrchových vodách lze považovat za dostačující. Přestože podzemní
vody nebudou záměrem dotčeny, bylo by vhodné uvádět alespoň základní hydrogeologické
podmínky v území a charakteristiku podzemních vod.
Půda a horninové prostředí
Záměr nevyžaduje zábor ZPF a PUPFL. Dokumentace uvádí charakteristiku půdního prostředí
v okolí areálu. Znečištění půdy v místě záměru a jeho okolí nebylo zjišťováno.
Dokumentace uvádí základní informace o horninovém prostředí v místě záměru s tím, že jde o
výstavbu v místě stávajícího objektu, území není poddolováno ani není ohroženo sesuvy, nejsou
zde evidované zásoby nerostných surovin.

Hodnocení: Uváděné informace lze považovat za dostačující. Informace o znečištění půd
v zájmovém území nejsou z hlediska záměru nezbytné.
Fauna a flóra, chráněná území, ÚSES
Dokumentace uvádí základní informace o výskytu flóry a fauny v zájmovém prostoru s tím, že
s ohledem na současné využití území není očekáván výskyt populací zvláště chráněných druhů
rostlin či živočichů.
Dále je konstatována absence přítomnosti prvků ÚSES, VKP, ZCHÚ v zájmovém území záměru.
Záměr je rovněž situován mimo lokality soustavy Natura 2000.

Hodnocení: Dokumentace obsahuje popis potřebných charakteristik a uváděné informace lze
považovat za dostačující. Bez zásadních připomínek.
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného
zatížení
Dokumentace hodnotí základní charakteristiky životního prostředí (ovzduší, voda, půda, příroda a
krajina, hluk) se závěrem, že záměr by neměl svými dopady výrazně ovlivnit stávající parametry
životního prostředí. Realizace záměru je hodnocena jako únosná a přijatelná, a nevyvolá zatížení
nad přijatelnou úroveň.

Hodnocení: S uvedeným hodnocením lze souhlasit. Bez připomínek.
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Část D - Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
Vlivy na obyvatelstvo
Tato část dokumentace je zpracována Ing. Monikou Zemanovou, držitelkou osvědčení odborné
způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví. Dokumentace hodnotí vlivy na veřejné zdraví
a obyvatelstvo ve dvou charakteristikách:
a)
b)

vlivy hluku,
vlivy emisí a imisí.

Vlivy hluku
Problematika vlivů hluku je komentována v podstatě v obecné rovině bez aplikace výpočtových
prostředků pro modelování zdrojů hluku. Vlastní provoz stájí a farmy je ve vztahu k dodržování
základních hygienických limitů hluku hodnocen jako bezproblémový. Doprava jako další zdroj
hluku nebude při očekávaných intenzitách způsobovat zvýšení hlukové zátěže v okolí komunikací.
Nárůst hlukové zátěže bude tedy zanedbatelný a z hlediska ochrany veřejného zdraví
nevýznamný.
Vlivy emisí a imisí
Vliv emisí látek znečišťujících ovzduší z hlediska ochrany veřejného zdraví a vlivů na obyvatelstvo
dokumentace podrobněji hodnotí na základě výsledků rozptylové studie pro amoniak, který je
základní znečišťující látkou pro zemědělské chovy.
Z provedených výpočtů vyplývá, že realizací záměru dojde ke zlepšení současné situace
z hlediska zátěže ovzduší amoniakem a tedy i ke zmírnění jeho účinků na veřejné zdraví. Ostatní
škodliviny emitované při provozu záměru nejsou s ohledem na jejich nízká množství pro kvalitu
ovzduší ani pro zdravotní rizika významné.
Dokumentace se dále zabývá sociálními a ekonomickými vlivy, které nejsou podle závěrů nijak
významné či rozhodující. Záměr naopak přináší zlepšení estetické stránky a ekonomickou stabilitu
pro hospodaření družstva.

Hodnocení: Hodnocení vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví je provedeno kvalitně a odpovídá
požadavkům na tuto část dokumentace. Hodnocení vychází z odborných podkladů, které jsou
součástí dokumentace. Se závěry lze souhlasit bez připomínek.
Vlivy na ovzduší a klima
Dokumentace hodnotí etapu výstavby a provozu záměru. Vlivy při výstavbě lze účinně omezovat
formou opatření (prašnost a pod.). Vlivy za provozu jsou hodnoceny na základě rozptylové studie
jako nízké a pro kvalitu ovzduší jako nepodstatné.
V rámci rozptylové studie je provedeno porovnání současného stavu a cílové stavu po realizaci
záměru. Z výpočtů vyplývá, že po realizaci záměru dojde ke snížení zátěže ovzduší amoniakem a
stanovený imisní limit nebude vlivem provozu střediska živočišné výroby překračován.

Hodnocení: Popis vlivů na ovzduší je proveden standardním způsobem. S uvedenými závěry lze
souhlasit bez připomínek.
Rozptylová studie je zpracována standardní formou v souladu s platnou metodikou pro výpočet
znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů. Výsledky jsou prezentovány v příloze H.6
dokumentace jak v textu tak graficky způsobem, který lze v rámci posuzování vlivů plně
akceptovat.
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Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky
Dokumentace hodnotí akustické vlivy na základě odborného odhadu s tím, že zdroje hluku
z vlastního provozu nebudou nijak významné. Rovněž etapa výstavby není z hlediska ochrany
před hlukem hodnocena jako konfliktní a nevyvolá významnou hlukovou zátěž území.

Hodnocení: Popis vlivů hluku je proveden stručnou popisnou formou. S ohledem na
charakteristiku záměru lze takovou formu hodnocení akceptovat a se závěry lze souhlasit.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na povrchové vody
Vliv odvodnění oblasti a změny hydrologických charakteristik – záměr nevyvolá významné změny,
není očekáván významný vliv na povrchové vody.
Vliv na jakost povrchových vod – není očekáván.
Vliv na podzemní vody
Vliv na vodní zdroje a podzemní vody – dokumentace uvádí, že základním opatření k ochraně
podzemních (i povrchových) vod je důsledné dodržování plánu organického hnojení. Dále jsou
zmíněna základní technická opatření a uvedeny zásady plánu organického hnojení.

Hodnocení: Dokumentace hodnotí vlivy na povrchové i podzemní vody souhrnně jako nízké a
akceptovatelné. Významné zhoršení současného stavu není očekáváno. S uvedenými závěry lze
souhlasit bez připomínek.
Vlivy na půdu
Dokumentace hodnotí vlivy na půdy z hlediska aplikace produktů chovu - digestátu a hnoje.
Závěrem je konstatováno, že rozloha obhospodařovaných pozemků je dostatečná pro bezpečnou
aplikaci hnojení a nebude docházet k jejímu přehnojování, které by se mohlo následně projevit i na
kvalitě podzemních a povrchových vod.

Hodnocení: Popis vlivů na půdu je proveden standardní formou a obsahuje podstatné informace;
s uvedenými závěry lze souhlasit bez připomínek. Použité způsoby a metody hodnocení lze
považovat za dostačující; bez připomínek.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Dokumentace hodnotí vlivy na horninové prostředí jako nulové s tím, že budou provedena taková
technická opatření, která vyloučí pronikání závadných látek do horninového prostředí.

Hodnocení: S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez připomínek. Způsob hodnocení lze
s ohledem na charakter záměru považovat za dostačující.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na flóru – nejsou očekávány žádné významné negativní vlivy.
Vlivy na faunu – nejsou očekávány žádné významné negativní vlivy.
Vlivy na významné krajinné prvky – nebudou dotčeny.
Vlivy na územní systém ekologické stability – prvky ÚSES nebudou stavbou dotčeny.
Vlivy na zvláště chráněná území – v zájmovém území stavby se nenacházejí a nejsou dotčena.

Hodnocení: Popis vlivů na flóru, faunu a ekosystémy vychází z charakteru zájmového území i
vlastního záměru, způsob hodnocení odpovídá požadavkům zákona; s uvedenými závěry lze
souhlasit bez připomínek.
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Vlivy na krajinu
Dokumentace hodnotí vlivy na krajinu a krajinný ráz jako málo významné. Součástí záměru budou
i sadové úpravy v okolí nových objektů, které sníží vizuální exponovanost objektů a minimalizují
vliv na krajinný ráz.

Hodnocení: Vlivy na krajinu jsou vyhodnoceny standardní popisnou formou. Způsob hodnocení
lze s ohledem na charakter záměru považovat za vyhovující.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Dokumentace se omezuje na konstatování, že záměr nemá vliv na kulturní památky.

Hodnocení: S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez připomínek. Způsob hodnocení lze
považovat za dostačující.
Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Dokumentace hodnotí vlivy navržené výstavby a provozu objektu chovu jako nízké a málo
významné. V okolí chovu je vymezeno ochranné pásmo, které nezasahuje žádné chráněné
objekty. Negativní vlivy jsou tedy do značné míry eliminovány díky dostatečné vzdálenosti
zástavby obce od areálu družstva. Současně je třeba zdůraznit, že změna chovu přispěje ke
snížení zátěže ovzduší v jeho okolí.
Jako významnější je hodnocen rozvoz a aplikace statkových hnojiv na zemědělskou půdu. Ani
v tomto případě se však neočekávají významné negativní dopady při dodržování zásad používání
statkových hnojiv.
Vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

Hodnocení: S uvedenou charakteristikou lze souhlasit bez zásadních připomínek.
Hodnocení potvrzuje závěry formulované v dokumentaci v rámci jednotlivých částí a kapitol.
Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
Dokumentace uvádí možnost vzniku havarijních situací, které však nejsou s ohledem na charakter
záměru významným rizikem. Nejsou tedy očekávána významná rizika pro životní prostředí vlivem
možných havárií.

Hodnocení: S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez zásadních připomínek. Způsob hodnocení
lze považovat za dostačující, záměr nevyžaduje jiné specifické hodnocení možných havarijních
stavů.
Závěr
Dokumentace obsahuje zhodnocení prakticky všech významných předpokládaných
důsledků realizace záměru na životní prostředí.
Lze se rovněž ztotožnit s názorem autora dokumentace, že záměr nepředstavuje
významnou a limitní zátěž pro jednotlivé složky životního prostředí.
Popis současného stavu dotčeného území i hodnocení veškerých kladných i záporných
vlivů záměru na jednotlivé složky a faktory životního prostředí jsou v dokumentaci
provedeny s podrobností odpovídající charakteru záměru a zájmového území.
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Pro omezení negativních důsledků jsou v dokumentaci navržena opatření, jejichž cílem je
snížit specifikované negativní vlivy na co nejmenší míru. Tato opatření jsou v posudku
komentována a zohledněna v návrhu stanoviska.
Na základě všech zjištěných informací lze konstatovat, že údaje uváděné v dokumentaci lze
souhrnně považovat za správné a dostačující pro potřeby hodnocení vlivů na životní
prostředí, zpracování posudku i návrhu stanoviska.
Metody a způsoby hodnocení použité v dokumentaci lze považovat za vhodné a dostačující.
V dokumentaci nebyla využita žádná speciální metodika, která by vyžadovala odbornější
posouzení nebo výklad.

II.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Dokumentace popisuje a hodnotí záměr „Modernizace chovu dojnic Křižanov“ v jedné projektové
aktivní variantě. Jiné varianty umístění či technického řešení záměru nejsou předloženy ani
hodnoceny. Na základě posouzení reálných možností dokumentace konstatuje, že zvolená
varianta představuje optimální řešení.

Hodnocení: Problematika variant z hlediska vlivů na životní prostředí je v dokumentaci řešena
standardní formou. Se závěry dokumentace lze souhlasit.
II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní
hranice
Významné vlivy přesahující státní hranice České republiky nebyly u hodnoceného záměru
identifikovány a možnost takových vlivů dokumentace zcela vylučuje. Vzhledem k charakteru
záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní prostředí shromážděných v rámci
procesu posuzování je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí je
v případě posuzovaného záměru zcela bezpředmětná.

Hodnocení: Zpracovatel posudku se s takovým závěrem plně ztotožňuje.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Navržené technické a technologické řešení záměru vychází zejména ze zkušeností s provozem
zemědělského chovu, a z technických a technologických možností daných charakterem tohoto
provozu.
Prioritami jsou kromě zajištění kvality chovu a získávaných produktů, rovněž bezpečnost provozu a
ochrana životního prostředí v lokalitě stavby.
V daném případě lze konstatovat, že potřeby provozu i navržené technické řešení jsou v zásadě v
souladu s požadavky ochrany životního prostředí. Nejsou identifikovány žádné závažné nedostatky
v technickém řešení záměru, které by mohly být ve střetu s ochranou životního prostředí.
Při posuzování technického řešení je nezbytné soustředit pozornost na parametry zařízení, které
jsou podstatné z hlediska možných vlivů na životní prostředí. U hodnoceného záměru jde
především o následující oblasti:
•

emise látek znečišťujících ovzduší (zejména amoniaku a dalších pachových látek);

•

produkce statkových hnojiv (digestát, hnůj, kejda) a způsob nakládání s nimi;

•

provoz zdrojů hluku (obslužná doprava).

V uvedených oblastech je technické řešení záměru zárukou respektování platných právních
norem. Je však nutno zdůraznit, že součástí technického řešení je i dodržování správných
provozních podmínek. Lidské faktory mohou do značné míry ovlivnit výsledné dopady záměru i
provozu družstva jako celku na jednotlivé složky životního prostředí. Proto je důležité věnovat
pozornost nejen vlastnímu technickému řešení, ale současně i vzdělávání pracovníků daného
provozu s ohledem na platné právní normy v ochraně životního prostředí a důsledky jejich
nedodržování.
V zásadě lze konstatovat, že technické řešení záměru splňuje nároky kladené na tento typ provozu
platnou legislativou, přičemž některé z technických parametrů budou upřesněny v dalších fázích
přípravy a realizace stavby. Tyto požadavky jsou zohledněny v návrhu stanoviska a budou
předmětem navazujících správních řízení v přípravě a realizaci stavby.
Z hlediska ovlivnění životního prostředí je třeba věnovat pozornost zabezpečení provozu v souladu
s požadavky preventivních opatření vůči případným rizikům a havarijním stavům.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dokumentace nastiňuje základní návrh opatření k vyloučení nebo omezení negativních vlivů
záměru na životní prostředí. Tento soubor opatření, který umožňuje realizaci záměru bez
výraznějších negativních důsledků, vychází z charakteru záměru a rozboru možných vlivů na
životní prostředí.
Uvedená opatření (formulovaná v dokumentaci) lze považovat za vhodná a dostačující, řada z nich
vyplývá z platné právní úpravy v jednotlivých oblastech. Dokumentace se v návrhu soustřeďuje na
hlavní oblasti, ve kterých je nezbytné realizovat opatření k vyloučení či snížení negativních vlivů na
životní prostředí.
Tato část dokumentace slouží jako hlavní podklad pro přípravu opatření doporučených v návrhu
stanoviska, který je součástí tohoto posudku. Většina opatření navržených v dokumentaci je do
návrhu stanoviska převzata. Některá opatření jsou upravena s ohledem na závěry posudku a
informace získané v průběhu procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
Kromě opatření uvedených v dokumentaci jsou v návrhu stanoviska zohledněna opatření
vyplývající z projednání dokumentace, která svým charakterem naplňují požadavek na vyloučení
nebo snížení negativních vlivů záměru na životní prostředí.
Opatření k prevenci, vyloučení a snížení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad (Krajský úřad
kraje Vysočina, odbor životního prostředí), který je součástí tohoto posudku.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH PŘIPOMÍNEK K DOKUMENTACI
V této kapitole posudku jsou vyhodnocena vyjádření dotčených úřadů státní správy, dotčených
územně samosprávných celků a veřejnosti k dokumentaci vlivů záměru „Modernizace chovu dojnic
Křižanov“ na životní prostředí. V textu jsou uvedeny citace z doručených vyjádření, jednotlivá
vyjádření jsou uvedena v příloze č. 1 posudku v plném znění.
Formálně jsou zkrácené obsahy jednotlivých vyjádření napsány odlišným typem písma, stanovisko
zpracovatele posudku je napsáno písmem užitým v textu posudku.

V.1. Vyjádření dotčených úřadů státní správy
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření č.j.: KUJI 73418/2008, OŽP 392/2008/ŠME ze dne 13.10. 2008
KÚ Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán státní správy sděluje
stanovisko v rámci zahájení zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. ve vztahu
k ochraně ovzduší.


Z hlediska ochrany ovzduší budou nejvážnějšími zdroji znečištění ovzduší stáje,
hnojiště a skladovací jímky emisemi amoniaku a pachových látek. Celková emise
amoiaku po dostavbě by měla činit cca 9,865 t/rok – střední zdroj znečišťování
ovzduší. Předpokládá se použití snižujících technologií, čímž by mělo dojít ke
snížení oproti původnímu chovu skotu a prasat. Kraj vydává toto stanovisko:
vnášení amoniaku a pachových látek do ovzduší je třeba snižovat. Za tímto
účelem je třeba zpracovat Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe, jehož
obsah je uveden v příloze č. 2 nařízení vlády č. 615/2006 Sb.



S realizací záměru při dodržení všech stanovených podmínek je možno souhlasit
a není nutné ho dále posuzovat podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí.

S uvedeným požadavkem na snižování emise amoniaku a pachových látek se zpracovatel
posudku ztotožňuje. Zpracování Plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe vyplývá
z platné legislativy. Požadavky jsou zohledněny v návrhu stanoviska.
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Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření č.j.: ŽP/30329/2008/1990/2008-Pa ze dne 15.9. 2008
1. Ochrana ovzduší
Bez připomínek.
2. Ochrana přírody a krajiny
Bez připomínek.
3. Odpadové hospodářství
Bez připomínek.
4. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa
Bez připomínek.
5. Ochrana zemědělského půdního fondu
Bez připomínek.
6. Vodní hospodářství
Bez připomínek.
Nové stavební objekty budou navrženy v souladu s vyhláškou č. 191/2002 Sb., o
technických požadavcích na stavby pro zemědělství a v souladu s ustanovením § 39
odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, nepožaduje v rozsahu svých
kompetencí, aby byl záměr „Modernizace chovu dojnic Křižanov“ dále posuzován dle
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Záměr bude dále řešen
v navazujících správních řízeních.
Nevyžaduje další komentář.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní
pracoviště Žďár nad Sázavou
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření č.j.: H555J2ZR3901S/08-Roh ze dne 17.9. 2008
Dokumentace předložená v rámci zahájení zjišťovacího řízení pro posouzení
záměru… je z hlediska zájmů na ochranu veřejného zdraví dostačující a záměr není
nutno dále posuzovat ve smyslu zákona 100/2001 Sb.
Při respektování navržených opatření, jejichž cílem je maximálně předejít
negativním vlivům z provozu stavby – tj. pravidelné vyvážení kejdy z areálu
podle plánu organického hnojení, dodržování správné zoohygieny, pravidelná
dezinfekce stájových objektů, nebude mít daný záměr ve všech fázích jeho
realizace významný vliv na složky životního prostředí a zdraví obyvatel.
S předloženým záměrem se vyslovuje souhlas.
Nevyžaduje další komentář.
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Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření č.j.: ČIŽP/47/IPP/0800089 249/08/BLV ze dne 26.9. 2008
Vyjádření z hlediska ochrany vod
Bez připomínek.
Nevyžaduje další komentář.

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření zn: 46/ŘI/0816571.002/08/HZH ze dne 2.10. 2008
Oddělení ochrany ovzduší
Podle vypočtených emisí amoniaku bude zdroj nadále veden jako velký. Vzhledem
k charakteru a lokalizaci stavby nebyly shledány závažné vlivy na životní prostředí a
obyvatele.
Bez připomínek.
Oddělení odpadového hospodářství
Bez připomínek.
Oddělení ochrany přírody
Bez připomínek.
Nevyžaduje další komentář.

Povodí Moravy, s.p. Brno
Sdělení k dokumentaci
Sdělení zn: PM044137/2008-203/Pi ze dne 1.10. 2008
Záměr není nutno dále posuzovat podle zákona č.100/2001 Sb.
Nevyžaduje další komentář.

V.2. Vyjádření dotčených územních samosprávných celků
Úřad městyse Křižanova
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření bez č.j., přijato na Kraji Vysočina pod č.j.: 70643/2008 dne 1.10. 2008
V části B.II.4 se uvádí, že realizace předmětné akce zvýší dopravu na příjezdových
komunikacích o 22% s tím, že hlavní tíže dopravy bude řešena traktory s vlekem.
Hlavní příjezdová trasa je vedena po místních komunikacích, které jsou touto
dopravou již za současného stavu značně zatíženy a nejsou pro tento typ dopravy
konstruovány. Zanedbatelné nejsou ani průvodní jevy této nákladní dopravy na
obyvatele městyse (prach, hluk, exhalace).
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Úřad městyse Křižanova doporučuje investorovi, aby se vážně začal zabývat
myšlenkou vytvoření nové příjezdové komunikace do areálu podniku, která by vedla
mimo zastavěné území obce, případně omezil nákladní dopravu jiným způsobem.
Úřad nabízí investorovi jednání a hledání přijatelného řešení pro obě strany.
Zvýšení dopravy, které vyplývá z realizace záměru, je v dokumentaci popsáno a představuje
v průměru 1,22 jízdy ze den v jednom směru (nákladní vozidla a traktory). Stávající počet jízd činí
3,96 za den, stav po realizaci záměru je odhadován na 5,18 jízd za den. Přestože se jedná o
relativně významné navýšení dopravy, v celkovém počtu jde o intenzitu dopravy velmi nízkou,
která nemůže mít významnější negativní důsledky z hlediska ochrany ovzduší či hluku.
Zpracovatel posudku však souhlasí s názorem Městyse Křižanov v tom, že doprava může být
obtěžující zejména pro území podél příjezdové komunikace. Bylo by tedy vhodné se v rámci
územního plánování zaměřit na hledání alternativního vhodnějšího řešení příjezdu do
zemědělského areálu. Nalezení nové trasy a její realizace však není povinností provozovatele
zemědělského areálu a současně může být časově náročné, nehledě na možné překážky
v podobě majetkoprávních otázek apod. Proto uvedený požadavek zůstává v obecné rovině jako
dlouhodobý úkol pro provozovatele areálu živočišné výroby, který by měl v tomto s úřadem
městyse Křižanov spolupracovat.

V.3. Vyjádření veřejnosti
V průběhu projednávání
k posuzovanému záměru.

dokumentace

nebylo

doručeno

žádné

vyjádření

veřejnosti

Vyjádření občanských sdružení a obecně prospěšných společností k dokumentaci ve smyslu § 23
odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů, nebyla doručena.
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CELKOVÉ
POSOUZENÍ
AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

K procesu posuzování vlivů na životní prostředí byla předložena dokumentace o hodnocení vlivů
na životní prostředí pro záměr
Modernizace chovu dojnic Křižanov
v k.ú. Křižanov
zpracovaná Ing. Radkem Přílepkem.
Dokumentace byla posouzena dle požadavku § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 5 tohoto zákona.
Na základě předložené dokumentace, obdržených vyjádření dotčených správních úřadů, vyjádření
územně samosprávních celků, prohlídky zájmového území a ověření vstupních parametrů
uváděných v dokumentaci lze konstatovat, že posuzovaný záměr je z hlediska vlivů na životní
prostředí akceptovatelný.
Modernizací chovu dojnic nebude významně negativně ovlivněno veřejné zdraví ani jednotlivé
složky životního prostředí v okolí záměru.
Veškeré předpokládané negativní důsledky provozu posuzovaného záměru jsou stanoveny v
přijatelných mezích jak z hlediska ochrany veřejného zdraví, tak ochrany životního prostředí
v zájmovém území záměru.
Území s možným projevem negativních vlivů, zejména z hlediska ochrany ovzduší, je vymezeno
návrhem ochranného pásma chovu.
Mezi vlivy, kterým je nutné věnovat pozornost v následující přípravě, realizaci a provozu záměru,
patří u hodnoceného záměru:
→ vlivy na kvalitu ovzduší (produkce amoniaku a pachových látek);
→ vlivy na půdu a kvalitu povrchových i podzemních vod (technické řešení stájí, nakládání
s produkty chovu – digestát, hnůj, kejda);
→ vlivy z obslužné dopravy.
Vlivy v základních složkách a charakteristikách (ovzduší, hluk, veřejné zdraví, voda, půda,
geofaktory, flóra a fauna, krajina) jsou hodnoceny jako přijatelné, nepřesahují míru stanovenou
zákony, a dalšími právními normami či předpisy.
Vlivy v ostatních složkách životního prostředí jsou charakterizovány jako málo významné až
nulové, lokální bez objektivně prokazatelných důsledků v jednotlivých složkách a charakteristikách
životního prostředí.
Vlivy v etapě výstavby jsou hodnoceny jako nízké až středně významné, lokálního charakteru, bez
rizika významných negativních dopadů na životní prostředí.
Pro navazující etapy přípravy, výstavby a užívání (provozu) posuzované stavby jsou v návrhu
stanoviska formulovány podmínky vycházející ze všech zjištěných skutečností v rámci procesu
posuzování vlivů na životní prostředí.
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VII. NÁVRH STANOVISKA

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona)
I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. Název záměru
Modernizace chovu dojnic Křižanov
2. Kapacita (rozsah) záměru
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, je
následující:
Kategorie: I (záměry vždy vyžadující posouzení)
Bod: 1.7 Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 180 dobytčích jednotek
Kapacita (rozsah) záměru:

Jedná se o modernizaci stáje pro dojnice formou výstavby nového
objektu s bezstelivovým provozem a dojírny. Kapacita nové stáje činí
405 dojnic (v přepočtu na dobytčí jednotky jde o 486 DJ). Součástí
nové výstavby bude rovněž plocha pro 70 telat (10,5 DJ). Stáj je
navržena v místě stávajícího nevyhovujícího objektu kravína typu
K 174 v prostoru areálu živočišné výroby Zemědělského družstva
Křižanov. Bude zachován provoz výkrmu prasat s kapacitou 820 ks
(98,4 DJ). Celková stávající kapacita areálu představuje v přepočtu na
dobytčí jednotky 404,6 DJ, po realizaci záměru dojde ke zvýšení
kapacity na 594,9 DJ.

3. Umístění záměru
Kraj:

Vysočina

Obec:

Křižanov

Katastrální území:

Křižanov

4. Obchodní firma oznamovatele
Zemědělské družstvo Křižanovsko
5. IČ oznamovatele
001 44 151
6. Sídlo oznamovatele
Dlouhá 448, 549 51 Křižanov
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II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ
1.

Dokumentace
Dokumentaci vlivů záměru „Modernizace chovu dojnic Křižanov“ na životní prostředí zpracoval
v srpnu 2008 Ing. Radek Přílepek (držitel autorizace č.j.: 31547/5291/OPVŽP/02, prodloužené
rozhodnutím č.j.: 28483/ENV/07).
Dokumentace vlivů záměru byla předložena příslušnému úřadu dne 1.9.2008.

2.

Posudek
Posudek o vlivech záměru „Modernizace chovu dojnic Křižanov“ zpracoval v listopadu 2008 Ing.
Alexandr Mertl (držitel autorizace dle § 19 zákona č.j.: 45335/ENV/06 ze dne 7.7.2006, prodloužené
rozhodnutím MŽP č.j.: 45335/ENV/06 ze dne 7.7.2006).
Posudek o vlivech záměru na životní prostředí byl předložen příslušnému úřadu dne 2.12.2008.

3.

Veřejné projednání
Bude doplněno po zveřejnění posudku a doručených vyjádření k němu.
Vzhledem ke skutečnosti, že k předložené dokumentaci (zpracované dle přílohy č. 4) neobdržel
příslušný úřad odůvodněné nesouhlasné vyjádření, bude pravděpodobně dle § 9 odst. 9 zákona od
veřejného projednání upuštěno.

4.

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Časový průběh celého procesu posuzování:


Dokumentaci ve smyslu zákona zpracoval Ing. Radek Přílepek - autorizovaná osoba ze zákona.



Investor (ze zákona oznamovatel), kterým je Zemědělské družstvo Křižanovsko, předložil k
projednání dokumentaci Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru ŽP, dne 1.9.2008.



Dokumentace byla Krajským úřadem, odborem ŽP, vypravena k vyjádření dotčeným subjektům dne
4.9.2008 a zveřejněna dne 5.9.2008.



Posudek o vlivech záměru na životní prostředí byl zadán Krajem Vysočina Ing. Alexandru Mertlovi,
autorizované osobě ze zákona.



Posudek byl doručen Krajskému úřadu, OŽP, dne 2.12.2008.

Závěry zpracovatele posudku:
Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 216/2007 Sb., a vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých
dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.
Vlivy záměru „Modernizace chovu dojnic Křižanov“ na životní prostředí a veřejné zdraví byly
posouzeny ze všech podstatných hledisek.
Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších zjištěných
informací doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko k záměru „Modernizace chovu
dojnic Křižanov“ z hlediska vlivů na životní prostředí v předložené variantě navrhovaného umístění i
technického řešení a navrhuje podmínky pro navazující správní řízení a užívání stavby.
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Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
Ve stanovisku jsou zahrnuta vyjádření následujících správních úřadů a územně samosprávných celků:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí
(Vyjádření č.j.: KUJI 73418/2008, OŽP 392/2008/ŠME ze dne 13.10. 2008)
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí
(Vyjádření č.j.: ŽP/30329/2008/1990/2008-Pa ze dne 15.9. 2008)
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Žďár nad Sázavou
Vyjádření č.j. H555J2ZR3901S/08-Roh ze dne 17.9. 2008
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno
Vyjádření č.j.: ČIŽP/47/IPP/0800089 249/08/BLV ze dne 26.9. 2008
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod
Vyjádření zn: 46/ŘI/0816571.002/08/HZH ze dne 2.10. 2008
Povodí Moravy, s.p. Brno
Sdělení zn: PM044137/2008-203/Pi ze dne 1.10. 2008
Úřad městyse Křižanova
Vyjádření bez č.j., přijato na Kraji Vysočina pod č.j.: 70643/2008 dne 1.10. 2008

II. HODNOCENÍ ZÁMĚRU
1.

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti
Posuzovaným záměrem je výstavba nového objektu stájí pro dojnice s bezstelivovým provozem a
dojírny v místě stávající stále typu K 174, která bude odstraněna, se zázemím ve stávajícím areálu
Zemědělského družstva Křižanovsko.
Na základě předložené dokumentace, obdržených vyjádření dotčených správních úřadů, vyjádření
územně samosprávních celků, prohlídky zájmového území a ověření vstupních parametrů uváděných
v dokumentaci lze konstatovat, že posuzovaný záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí
akceptovatelný.
Modernizací chovu dojnic nebude významně negativně ovlivněno veřejné zdraví ani jednotlivé složky
životního prostředí v okolí záměru.
Veškeré předpokládané negativní důsledky provozu posuzovaného záměru jsou stanoveny v
přijatelných mezích jak z hlediska ochrany veřejného zdraví, tak ochrany životního prostředí
v zájmovém území záměru. Jak je patrné z procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí, jako
nejvýznamnější se jeví vlivy provozu záměru na ovzduší, vlivy na vodu a půdu ve vztahu k aplikaci
statkových hnojiv.
Z dokumentace a související rozptylové studie vyplývá, že zátěž ovzduší amoniakem i dalšími látkami
by měla být po realizaci záměru nižší než za stávající situace. To je dáno jednak změnou technologie
chovu a jednak využitím nově budované bioplynové stanice. Za běžných rozptylových podmínek by
tedy nemělo docházet k obtěžování obyvatel zápachem. Území s možným projevem negativních vlivů,
zejména z hlediska ochrany ovzduší, je vymezeno návrhem ochranného pásma chovu, které nezasahuje
stávající zástavbu obce.
Negativní vlivy na povrchovou a podzemní vodu jsou eliminovány nepropustným řešením podlah
stájových prostor včetně kanalizace ve smyslu platných vodohospodářských předpisů, a dostatečnou
kapacitou nádrží na skladování tekutých statkových hnojiv.
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Záměr nemá významný vliv na hydrologické charakteristiky a hydrogeologické poměry v území. Stavba
je realizována v místě stávajícího objektu, navýšení zpevněných ploch je nízké bez dopadu na
povrchové a podzemní vody.
Protože významný plošný zdroj potencionálního znečištění představuje aplikace statkových hnojiv, je
základní podmínkou ochrany povrchových a podzemních vod nutná pravidelná aktualizace plánu
organického hnojení při respektování zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem, údolních
niv toků, okrajů rybníků, a dodržování tohoto plánu.
Při respektování zásad aplikace organických hnojiv lze vlivy na zemědělské pozemky hodnotit jako
mírné a pozitivní.
Mezi vlivy, kterým je nutné věnovat pozornost v následující přípravě, realizaci a provozu záměru, patří
u hodnoceného záměru:
→ vlivy na kvalitu ovzduší (produkce amoniaku a pachových látek);
→ vlivy na půdu a kvalitu povrchových i podzemních vod (technické řešení stájí, nakládání s produkty
chovu – digestát, hnůj, kejda);
→ vlivy z obslužné dopravy.
Vlivy v základních složkách a charakteristikách (ovzduší, hluk, veřejné zdraví, voda, půda, geofaktory,
flóra a fauna, krajina) jsou hodnoceny jako přijatelné, nepřesahují míru stanovenou zákony, a dalšími
právními normami či předpisy.
Vlivy v ostatních složkách životního prostředí jsou charakterizovány jako málo významné až nulové,
lokální bez objektivně prokazatelných důsledků v jednotlivých složkách a charakteristikách životního
prostředí.
Vlivy v etapě výstavby jsou hodnoceny jako nízké až středně významné, lokálního charakteru, bez
rizika významných negativních dopadů na životní prostředí.
Pro navazující etapy přípravy, výstavby a užívání (provozu) posuzované stavby jsou v návrhu
stanoviska formulovány podmínky vycházející ze všech zjištěných skutečností v rámci procesu
posuzování vlivů na životní prostředí.
Na základě všech podkladů v rámci procesu posuzování lze konstatovat, že problematika přeshraničních
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je v případě posuzovaného záměru zcela bezpředmětná. Se
záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.
2.

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o
znečišťování životního prostředí
Navržené technické a technologické řešení záměru vychází zejména ze zkušeností s provozem
zemědělského chovu a z technických a technologických možností daných charakterem tohoto provozu.
Prioritami jsou kromě zajištění kvality chovu a získávaných produktů, rovněž bezpečnost provozu a
ochrana životního prostředí v lokalitě stavby.
V daném případě lze konstatovat, že potřeby provozu i navržené technické řešení jsou v zásadě v
souladu s požadavky ochrany životního prostředí. Nejsou identifikovány žádné závažné nedostatky
v technickém řešení záměru, které by mohly být ve střetu s ochranou životního prostředí.
Při posuzování technického řešení je nezbytné soustředit pozornost na parametry zařízení, které jsou
podstatné z hlediska možných vlivů na životní prostředí. U hodnoceného záměru jde především o
následující oblasti:
•

emise látek znečišťujících ovzduší (zejména pachové látky);

•

produkce statkových hnojiv (digestát, hnůj, kejda) a způsob nakládání s nimi;

•

provoz zdrojů hluku (obslužná doprava).

V uvedených oblastech je technické řešení záměru zárukou respektování platných právních norem.
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V zásadě lze konstatovat, že technické řešení záměru splňuje nároky kladené na tento typ provozu
platnou legislativou, přičemž některé z parametrů budou upřesněny v dalších fázích přípravy a realizace
stavby. Tyto požadavky jsou zohledněny v návrhu stanoviska a budou předmětem navazujících
správních řízení v přípravě a realizaci stavby.
3.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru
na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní
prostředí
Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví vyplývající z procesu posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, jsou
specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru „Modernizace
chovu dojnic Křižanov“ na životní prostředí pro fázi přípravy, realizace a provozu záměru.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je třeba za zásadní opatření považovat zejména
podmínky týkající se ochrany ovzduší, povrchových a podzemních vod, půdy a nakládání s odpady.

4.

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Záměr „Modernizace chovu dojnic Křižanov“ byl v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí
zpracován a hodnocen v jedné projektové aktivní variantě. Jiné varianty umístění či technického řešení
záměru nejsou předloženy ani hodnoceny.
Stanovení pořadí variant řešení záměru je tedy v daném případě bezpředmětné.

5.

Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku
Vypořádání vyjádření k dokumentaci
V rámci projednání dokumentace bylo doručeno celkem 7 vyjádření, z toho 6 vyjádření dotčených
správních úřadů a 1 vyjádření dotčených územně samosprávných celků. Vyjádření veřejnosti,
občanských sdružení a obecně prospěšných společností k dokumentaci ve smyslu § 23 odst. 9 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, nebyla doručena.
Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních jsou vypořádány v posudku. V žádném z doručených
vyjádření nebyl vysloven odůvodněný nesouhlas s realizací záměru.
Oprávněné požadavky obsažené v těchto vyjádřeních, které spadají do kompetence zákona
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, byly zpracovatelem posudku zařazeny do
návrhu stanoviska.
Vypořádání vyjádření k posudku
Bude doplněno ve lhůtě podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů.

6.

Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí
s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru
Krajský úřad kraje Vysočina jako příslušný úřad podle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů
vydává
na základě dokumentace vlivů záměru „Modernizace chovu dojnic Křižanov“ na životní prostředí,
posudku, a vyjádření k nim uplatněných
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souhlasné

stanovisko

k záměru „Modernizace chovu dojnic Křižanov“ z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou zahrnuty jako podmínky
rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných řízeních,
pokud nebudou do té doby splněny.
Doporučená varianta:
Varianta popsaná v dokumentaci vlivů záměru „Modernizace chovu dojnic Křižanov“ na životní
prostředí podle zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, při
respektování příslušných níže uvedených podmínek, které jsou výsledkem procesu posuzování vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví.
Podmínky souhlasného stanoviska:
I.

Podmínky pro fázi přípravy

1) Veškeré plochy, kde může docházet ke kontaktu se závadnými látkami (podlahy, kanály, manipulační a
výdejní plochy) budou provedeny jako nepropustné a izolované od vnějšího prostředí.
2) Skladovací jímky budou vybaveny systémem kontroly hladiny, aby nedošlo k překročení kapacity nádrží
(jímek) a následnému úniku na volný terén.
3) Venkovní manipulační a výdejní plochy budou řešeny jako nepropustné a budou odděleny od okolního
terénu a vyspádovány tak, aby bylo zabráněno úniku vod z těchto ploch na volný terén. Tyto plochy
budou odkanalizovány do sběrných nepropustných jímek (nádrží).
4) V projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive zneškodnění.
5) V projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení specifikovat prostory pro shromažďování jednotlivých
druhů odpadů, zejména pak odpadů kategorie „N“ a ostatních látek škodlivých vodám; tyto nebezpečné
látky budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti
ochrany vod a odpadovém hospodářství.
6) V projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení bude zpracováno řešení optimálního větrání stájí
z důvodu dostatečné obměny vzduchu v objektech.
7) Jako podklad k územnímu řízení doložit kapacitu uvažovaných vlastních zdrojů pitné vody s ohledem na
plánovanou spotřebu pitné vody v provozu střediska po realizaci záměru.
8) Objekt stáje bude barevně navržen v přírodních odstínech (světlé omítky, tmavší architektonické prvky –
štíty, vrata) s maximálním využitím přírodních materiálů; budou vyloučeny reflexní materiály a výrazné
barevné kombinace.
9) Veškeré materiály a nátěry, se kterými může přijít do styku obsluha nebo zvířata či krmivo řešit jako
zdravotně nezávadné.
10) Jako podklad ke stavebnímu řízení zpracovat a předložit plán zavedení zásad správné zemědělské praxe
(dle nařízení vlády č. 615/2006 Sb.).
11) V projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení navrhnout výsadbu zeleně v areálu živočišné výroby
s cílem odclonění areálu ve vztahu k širšímu okolí a jeho začlenění do krajiny.
12) Zpracovat a ke kolaudaci stavby předložit aktualizovaný plán organického hnojení, který bude vycházet
z následujících zásad:



−

zákaz aplikace statkových hnojiv na hlouběji promrzlou půdu, půdu zasněženou vrstvou sněhu více
než 5 cm, půdu silně zvodnělou;

−

zákaz aplikace kejdy do ochranných pásem obytné zástavby (pro kejdu je to 100 m);
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−

povinnost urychleného zapravení statkových hnojiv do půdy (do 24 hodin po aplikaci);

−

zákaz aplikace statkových hnojiv na svažitých pozemcích nad 8o bez okamžitého zapravení do půdy
nebo v době kdy lze očekávat dešťové srážky apod.;

−

zákaz aplikace statkových hnojiv v těsném okolí (podle svažitosti pozemku) potoků nebo rybníků;

−

zákaz aplikace statkových hnojiv na plochy ochranných pásem vodních zdrojů, kde je to uvedeno
v provozním řádu nebo to plyne z obecně platného předpisu nebo správního rozhodnutí;

−

zákaz aplikace statkových hnojiv na plochách významných z hlediska ochrany přírody, kde by to
mohlo vést k narušení vegetace, a kde je toto zakázáno správním rozhodnutím;

−

pokud bude vyváženo na pozemky ve zranitelné oblasti bude postupováno v souladu s nařízením
vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a
statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.

13) Jako podklad ke kolaudaci stavby aktualizovat havarijní plán podle požadavků vyhlášky č. 450/2005 Sb.
a tento předložit ke schválení vodohospodářskému orgánu; s obsahem havarijního plánu budou
prokazatelně seznámeni všichni pracovníci farmy.
14) Jako podklad ke kolaudaci stavby zpracovat a předložit protipožární řád a provozně organizační řády pro
provádění dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

15) Ke kolaudaci stavby budou předloženy protokoly o nepropustnosti všech podlah, manipulačních ploch,
jímek a všech prvků stájové kanalizace provedené dle ČSN 75 09 05.

16) Projednat návrh ochranného pásma pro cílový stav provozu střediska živočišné výroby. Ke
kolaudačnímu řízení bude doloženo vyhlášení ochranného pásma správním rozhodnutím příslušného
úřadu.
II. Podmínky pro fázi realizace
1) Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství, o
vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo využití bude vedena
odpovídající evidence. Odpady ze stavby nebudou odstraňovány spalováním na místě, zahrabáváním či
ukládáním do terénních nerovností.
2) V prostoru stavby zakázat mytí strojů a motorových vozidel a jejich součástí s výjimkou očisty kol před
výjezdem na veřejnou komunikaci.
3) Při výjezdu nákladních vozidel a jiných strojů ze staveniště nesmí docházet ke znečištění vozovky,
případné znečištění bude neodkladně odstraněno.
4) Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu zemních
prací při výstavbě.
5) Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány.
6) V rámci sadových úprav důsledně rekultivovat všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu
prevence ruderalizace území, šíření alergenních plevelů a invazních druhů rostlin.
7) Všechny mechanizmy musí být v dokonalém technickém stavu zejména z hlediska možných úkapů
ropných látek.
8) V případě úniku ropných látek na terén zneškodnit zasaženou zeminu podle zásad nakládání
s nebezpečnými odpady.
9) Dodavatel stavby předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu
výstavby a doloží způsob jejich využití respektive zneškodnění.
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III. Podmínky pro fázi provozu
1) Vyvážení splaškových vod z hygienických zařízení zajistit smluvně na některou z kapacitně
vyhovujících ČOV v okolí.
2) V provozu chovu využívat při nakládání s produkty (kejda, hnůj) veškeré standardní postupy snižující
emise amoniaku.
3) Zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám včasným vyvážením jímek a čistotou
provozu.
4) V provozu stájí bude dodržována provozní kázeň a dobrá zoohygiena.
5) Zabezpečit pravidelné vyvážení chlévské mrvy a tekutých statkových hnojiv podle zpracovaného plánu
organického hnojení a jejich řádnou aplikaci za optimálního počasí na pozemky určené rozvozovým
plánem s využitím vhodných aplikačních prostředků a včasným zapravením do půdy.
6) Používání statkových hnojiv musí být v souladu s § 9 zák. č. 156/98 Sb., o hnojivech, ve znění
pozdějších zákonů a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.
7) Při aplikaci statkových hnojiv zajistit územní ochranu v okolí vodních ploch, vodních toků a vodních
zdrojů, ve smyslu platných metodik dodržet pravidla hospodaření v ochranných pásmech těchto zdrojů.
8) Pravidelně provádět zkoušku nepropustnosti u skladovacích prostor na tekuté odpady v intervalech
daných legislativou (dle § 6, odst. c, vyhlášky č. 191/2002 Sb.).
9) Zajistit udržování celého areálu v čistotě a zabezpečování údržby a ošetřování zeleně v areálu i jeho
okolí.
10) Provádět odpovídající údržbu vodních děl realizovaných jako součást stavby.
11) Důsledně zajišťovat všechna protinákazová opatření podle příslušných předpisů; v objektu budou
prováděna opatření k potlačení výskytu stájového hmyzu a hlodavců.
12) Udržovat komunikace v čistém stavu, zejména při manipulaci s chlévskou mrvou.
13) Bude dbáno na to, aby při provozu stájí nebyly provozovány žádné zdroje hluku, které by zatěžovaly
nadměrně okolí farmy. Nutno dbát na technický stav zařízení, která by mohla hlukovou pohodu
negativně ovlivňovat.
14) Zajistit péči o vysazené dřeviny po dobu 5 let po výsadbě. Za uhynulé jedince zajistit včasnou dosadbu.
15) Ve spolupráci se zástupci městyse Křižanov se v rámci územního plánování zabývat realizací nové
příjezdové komunikace k areálu družstva, která by byla vedena převážně mimo území s funkcí bydlení.

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č.
413/2005 Sb., a nenahrazuje vyjádření dotčených správních orgánů ani příslušná povolení podle
zvláštních předpisů.
Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být na žádost
oznamovatele prodloužena v souladu s ustanoveními § 4 odst. 1 písm. f) a § 10 odst. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Lenka Vávrová
úředník odboru životního prostředí

Konec textové části posudku.
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Přehled použitých zdrojů
Přílepek R.: Modernizace chovu dojnic Křižanov. Dokumentace vlivů dle přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb., 08/2008
Vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti
k dokumentaci – viz příloha č. 1 posudku
Související právní předpisy a literatura
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Ing. Alexandr Mertl
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Trstěnice 106
569 57 Trstěnice u Litomyšle
tel.+fax: 461 634 530, e-mail: mertl@iol.cz
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Přílohy
Mimo rámec náležitostí posudku stanovených v příloze č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb. jsou
přiloženy kopie vyjádření obdržených k dokumentaci vlivů záměru „Modernizace chovu dojnic
Křižanov“ na životní prostředí, ve smyslu § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí
(Vyjádření č.j.: KUJI 73418/2008, OŽP 392/2008/ŠME ze dne 13.10. 2008)
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí
(Vyjádření č.j.: ŽP/30329/2008/1990/2008-Pa ze dne 15.9. 2008)
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Žďár nad Sázavou
Vyjádření č.j. H555J2ZR3901S/08-Roh ze dne 17.9. 2008
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno
Vyjádření č.j.: ČIŽP/47/IPP/0800089 249/08/BLV ze dne 26.9. 2008
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod
Vyjádření zn: 46/ŘI/0816571.002/08/HZH ze dne 2.10. 2008
Povodí Moravy, s.p. Brno
Sdělení zn: PM044137/2008-203/Pi ze dne 1.10. 2008
Úřad městyse Křižanova
Vyjádření bez č.j., přijato na Kraji Vysočina pod č.j.: 70643/2008 dne 1.10. 2008
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