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Posuzování vlivů na životní prostředí – závěr zjišťovacího řízení
„Stáj pro výkrm prasat Dolní Vestec“
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona).

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název:

Stáj pro výkrm prasat Dolní Vestec

Kapacita (rozsah) záměru:

Stáje výkrmu prasat 960 ks, tj. 115,2 VDJ

Charakter záměru:

Projekt řeší výstavbu nové stáje pro výkrm prasat v areálu
farmy DVPM Slavíkov v obci Dolní Vestec. Technologie je
navržena bezstelivová na roštech. Jeden ze dvou stávajících
objektů výkrmu prasat bude zdemolován a druhý bude sloužit
jako skladovací. Proti stávajícímu stavu dojde ke zvýšení
počtu DJ o 56,4.

Umístění:

kraj:
obec:
kat. území:

Vysočina
Slavíkov, místní část Dolní Vestec
Dolní Vestec

Zahájení:

2009

Dokončení:

2010

Oznamovatel:

DVPM Slavíkov, Slavíkov čp. 55, 582 65 Slavíkov

IČ:

150 58 166

tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

ZÁVĚR:
Záměr „Stáj pro výkrm prasat Dolní Vestec“ naplňuje dikci bodu 1.5 „Chov hospodářských zvířat
s kapacitou od 50 do 180 dobytčích jednotek“ pro záměry kategorie II. v příloze č.1 zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 došel
příslušný úřad k závěru, že záměr
„Stáj pro výkrm prasat Dolní Vestec“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona

Podmínky závěru zjišťovacího řízení:
-

-

-

-

respektovat opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů uvedených v bodu D.IV. oznámení EIA
Stavba bude zařazena do kategorie středních zdrojů znečišťování ovzduší, proto
provozovatel zpracuje plán zavedení zásad správné zemědělské praxe s využitím
referenčních technologií pro snížení emisí amoniaku a pachových látek a před uvedením
do provozu jej předloží krajskému úřadu ke schválení.
Bude doplněno ozelenění objektu nejméně ze strany navazující na volnou krajinu včetně
zajištění řádné následné péče o vysázené dřeviny.
Při výstavbě vepřína a jeho následném provozu musí být učiněna taková opatření ‚ aby
závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod (§ 39 zák. č. 254/2001 Sb.
o vodách ve znění pozdějších předpisů).
Jímky, podlahy stáje, podroštové prostory, výdejní plochy a všechny prvky splaškové
kanalizace musí být řešeny jako vodotěsné.
Investor musí mít k dispozici zápisy o zkouškách vodotěsnosti skladovacích nádrží a celé
splaškové kanalizace, provedené podle CSN 75 09 05. Budou prováděny pravidelné
zkoušky nepropustnosti u jímek podle platné legislativy.
Plochy, na kterých dochází k manipulaci se závadnými látkami musí být odkanalizovány
do jímek. Jímky musí mít odpovídající kapacitu.
Budou-li při demolici stávajícího objektu a při stavbě nového vznikat odpady 170903 N jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky a odpad 170605 N stavební materiály obsahující azbest, budou tyto předávány oprávněné osobě.

ODŮVODNĚNÍ:
Krajský úřad kraje Vysočina odbor životního prostředí (dále jen krajský úřad) obdržel dne
21.11.2008 oznámení podle § 6 zákona č. 100/2001 na záměr „Stáj pro výkrm prasat Dolní
Vestec“. Dne 2. 12. 2008 bylo sděleno, že záměr podléhá zjišťovacímu řízení, proto bylo dle § 7
zákona Krajským úřadem kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení,
jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona. Krajský úřad vzal v úvahu
vyjádření, která obdržel a vydal výše uvedený závěr.
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SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:
K oznámení na navržený záměr, který v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.
zpracovala společnost FARMTEC a.s., Chýnovská 567, 390 02 obdržel krajský úřad vyjádření
těchto subjektů :
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod ze dne 19.12.2008
Stanovisko oddělení odpadového hospodářství
Stanovisko oddělení ochrany přírody
Stanovisko oddělení ochrany vod
Stanovisko oddělení ochrany ovzduší
Připomínky České inspekce životního prostředí byly zapracovány do podmínek závěru
zjišťovacího řízení. ČIŽP nepožaduje předložený záměr dále posuzovat dle zákona č. 100/2001
Sb., ve znění pozdějších předpisů
Obec Slavíkov ze dne 16.12.2008
Obec Slavíkov nepožaduje předložený záměr dále posuzovat dle zákona, ale postačí ošetřit vliv
na životní prostředí v územním a stavebním řízení
Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí, ze dne 18.12.2008
Orgány státní správy MěÚ Chotěboř nemají k předmětné akci žádné připomínky. Předložený
záměr není třeba dále posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě územní pracoviště Havlíčkův Brod
ze dne 18.12.2008
S předloženým záměrem z hlediska vlivů na veřejné zdraví souhlasíme. Nepožadujeme z
hlediska vlivů na veřejné zdraví předložený záměr dále posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.

Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2 zákona,
zejména:
Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci:
Projekt řeší výstavbu nové stáje pro výkrm prasat v prostoru stávající farmy. Záměrem nebude
dotčena žádná zemědělská ani lesní půda.
Závažnosti vlivů:
Jedná se o záměr dosahující příslušných limitních hodnot. Obdržená vyjádření dotčených
správních úřadů jsou řešena podmínkami závěru zjišťovacího řízení.
Vyjádření veřejnosti a občanských sdružení nebylo obdrženo.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví vydala krajská hygienická stanice souhlasné vyjádření.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním
řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů
ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
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Krajský úřad závěr zjišťovacího řízení rovněž zpřístupňuje na internetu na adrese
http://www.cenia.cz/eia
Obec Slavíkov jako dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 zákona žádáme
o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě
jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem, apod.). Doba
zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Zároveň Obec Slavíkov žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení této
informace na úřední desce.

Ing. Milan Křížek
úředník odboru životního prostředí

Rozdělovník:
Oznamovatel: Příloha – 3ks oznámení záměru (dodejkou)
1) DVPM Slavíkov, zastoupený společností Farmtec, a.s. Tábor, Chýnovská 567, 390 02 Tábor
(oznamovatel)
Dotčené územní samosprávné celky (dodejkou +příloha)
2) Kraj Vysočina, zastoupený odb. životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina – zde
3) Obec Slavíkov, Slavíkov 2, 58265 Slavíkov
Dotčené správní úřady (dodejkou +příloha)
4) Krajský úřad kraje Vysočina - zde
5) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Vrchlického 57, 587 25 Jihlava
6) Česká inspekce životního prostředí,oblastní inspektorát, Bělohradská 3304, 580 01 H.Brod
7) Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí, Trčků z Lípy 69, 58301 Chotěboř
Na vědomí dle § 6 odst. 3 zákona (dodejkou +příloha)
8) Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Na vědomí (bez dodejky, bez příloh)
9) Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 PRAHA 5
10) Městský úřad Ždírec nad Doubravou, stavební úřad, Školní 500, 58263 Ždírec nad
Doubravou
11) Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí, Trčků z Lípy 69, 58301 Chotěboř
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