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Posuzování vlivů na životní prostředí – závěr zjišťovacího řízení záměru
„Dostavba zemědělského areálu Žirovnice“
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:

„Dostavba zemědělského areálu Žirovnice“

Kapacita (rozsah) záměru:

Jedná se o stavbu nové produkční stáje pro 250 dojnic s
dojírnou a mléčnicí, přestavbu objektu skladu slámy na stáj
pro ustájení krav na sucho a pro ustájení mladého skotu a
osazení bud pro telata v mléčné výživě

Charakter záměru:

Předkládaný záměr řeší stavbu nové stájové kapacity, kterou
bude nahrazena stávající zastaralá stáj K208, přestavbu
skladu slámy na stáj porodny krav a mladý skot. Na volné
ploše mezi novou a stávající stájí K208 bude vybudována
dojírna s mléčnicí a plocha pro boudy pro telata.

Umístění:

kraj:
obec:
kat. území:

Vysočina
Žirovnice
Žirovnice

Zahájení:

04/2011

Dokončení:

12/2011

Oznamovatel:
IČ:

AGROZA, spol. s r.o. , Hradecká 756, 394 68 Žirovnice
49062581

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 „Dostavba zemědělského areálu Žirovnice“ 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
„Dostavba zemědělského areálu Žirovnice“
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
Při výstavbě stájí a jejich 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).
Budou provedeny zkoušky těsnosti u všech objektů, které slouží k odvádění a akumulaci
odpadních vod či závadných látek podle příslušných norem.
Plochy, na kterých dochází k manipulaci se závadnými látkami musí být odkanalizovány
do jímek. Jímky musí mít odpovídající kapacitu.
Během stavby i během provozu bude se vznikajícími odpady nakládáno v souladu se
zákonem o odpadech, z odpadů budou přednostně tříděny využitelné odpady.
Pro velký zdroj znečišťování ovzduší bude zpracován a dodržován Plán zásad správné
zemědělské praxe.

ODŮVODNĚNÍ:
Krajský úřad kraje Vysočina odbor životního prostředí (dále jen krajský úřad) obdržel dne
2.6.2010 oznámení podle § 6 zákona č. 100/2001 na záměr „Dostavba zemědělského areálu
Žirovnice“. Dne 3. 6. 2010 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.
zpracoval Ing. Josef Charouzek (autorizovaná osoba pro zpracování dokumentace a posudku)
obdržel krajský úřad vyjádření těchto subjektů :
Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, ze dne 24.6.2010
Stanovisko oddělení ochrany vod:
Z hlediska ochrany vod není k záměru dostavby zemědělského areálu připomínek za
předpokladu dodržení všech uváděných opatření a vypracování (aktualizace) havarijního plánu.
Nepožadujeme pokračování procesu EIA.
Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:
V průběhu stavby budou vznikat ještě další odpady, které je nutno uvést – 150202 – znečištěné
absorpční prostředky, 150102 „O“ - čisté plastové obaly, 150104 „O“ - čisté kovové obaly,
150101 „O“ - čisté papírové obaly, 150106 „O“ - čisté směsné obaly, 150110 „N“ – znečištěné
obaly. Za provozu je pravděpodobnost vzniku ještě dalších odpadů – 180202 „N“ - odpady z
veterinární péče, 130507 „N“ - kondenzát z vývěv. Jiné připomínky oddělení odpadového
hospodářství nemá a nepožaduje pokračování procesu EIA.
Stanovisko oddělení ochrany přírody:
Záměr je situován do stávajícího zemědělského areálu, kde by měla být provedena výstavba
nové produkční stáje pro 250 dojnic, přestavba stávajícího objektu skladu slámy na porodnu
krav a stáj pro krávy na sucho – celkem 54 kusů a stáj pro mladý skot 273 kusů, osazení bud
pro telata v mléčné výživě celkem 76 kusů. Stávající stáj pro dojnice K 208 bude zrušena a
objekt bude využit pro jiný účel. Stávající stáj výkrmu prasat bude zrušena v plném rozsahu.
Záměr nezasahuje do žádného zvláště chráněného území, evropsky významné lokality či ptačí
oblasti (bylo vydáno stanovisko Krajského úřadu kraje Vysočina č. j.: KUJI 35211/2010 OZP
6/2010 Ba 34 ze dne 14. 5. 2010), přírodního parku, prvku územního systému ekologické
stability či významného krajinného prvku. Severovýchodně od zem. areálu, kde má být záměr
realizován protéká potok, který je významným krajinným prvkem ze zákona (zákon č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn – dále jen „zákon“). Od areálu je
však oddělen dvěma komunikacemi, takže by záměrem neměl být dotčen. Rovněž západně od
areálu protéká potok, avšak vzhledem ke konfiguraci terénu by ani tento vodní tok neměl být
dotčen.
V předmětné lokalitě se nenachází žádný památný strom. Z předloženého záměru není zřejmé,
zda dojde k zásahu do dřevin rostoucích mimo les.
Dle záměru byla v širším zájmovém území zaznamenána celá řada druhů živočichů, z nichž
někteří jsou řazeni mezi zvláště chráněný druh kriticky, silně či ohrožený druh ve smyslu Přílohy
III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona, v platném
znění. Z předloženého záměru nelze zjistit jakým způsobem byl proveden biologický průzkum v
dané oblasti. Pouze se konstatuje, že ptáci a savci byli kvalitativně zaznamenáni pozorováním,
případně poslechem, plazi a obojživelníci přímým pozorováním (jmenovitě uveden pouze
čmelák). Není tedy zřejmé z jakých údajů (např. v jakém ročním a časovém období bylo
pozorování provedeno, jaké další zvláště chráněné druhy zde byly pozorovány, atd.) vychází
konstatování zpracovatele, že nebyly zaznamenány výskyty reprezentativních populací těchto
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druhů, spíše byl zaznamenán ojedinělý výskyt a dále, že nebylo doloženo přímé hnízdění a
prostor zájmového území slouží spíše jako součást loviště.
Konstatování, že se v rámci posuzované lokality žádný zvláště chráněný druh rostlin
nevyskytuje, je možné pokládat za oprávněný, protože výskyt takových druhů ve stávajícím
zemědělském areálu nelze předpokládat.
Ze záměru nevyplývá, že by se předmětná lokalita nacházela v území, pro které je stanoveno
plošné a prostorové uspořádání (územním nebo regulačním plánem) s podmínkami ochrany
krajinného rázu dohodnutými s orgánem ochrany přírody. Vzhledem k tomu a s přihlédnutím k
poměrně nedostatečnému vyhodnocení znaků a charakteristik krajinného rázu v předloženém
záměru, nelze dle názoru inspekce učinit jednoznačný závěr (že realizací záměru nedojde,
vzhledem k umístění a velikosti stávajícího areálu, k významnému posunu v tomto hodnocení
popř. k zásahu do harmonického měřítka krajiny) jak je uvedeno v záměru. To vše pouze na
základě konstatování, že je staveniště pro produkční stáj dojnic situováno uvnitř stávajícího
areálu družstva na nezemědělské půdě (plocha staveniště je dnes využívaná jako manipulační
plocha), nejvyšší stavbou v území je halový seník (cca 11 m) a stavba nové stáje nebude
převyšovat ostatní stavby v areálu. I umístění stavby do stávajícího areálu může významným
způsobem ovlivnit krajinný ráz.
Vzhledem k výše uvedeným nejasnostem považuje inspekce za nezbytné (pokud nedojde k
upřesnění v průběhu dalšího řízení) pokračovat v procesu EIA.
Stanovisko oddělení ochrany ovzduší:
Podle příl. č. 2 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb., kterým se stanoví emisní limity zdrojů
znečišťování ovzduší, zůstane nadále i přes plánované navýšení počtu hospodářských zvířat a
tím i k navýšení celkové roční emise amoniaku zdroj „zemědělský areál Žirovnice“ v kategorii
velký zdroj znečišťování ovzduší.
Za předpokladu, že bude pro tento zdroj zpracován a dodržován Plán zásad správné
zemědělské praxe, jeví se dopad zvýšených emisí amoniaku a pachových látek pro ochranu
ovzduší jako nepříliš významný.
V předloženém materiále byly postiženy všechny vlivy na ovzduší, tudíž nepožadujeme
pokračování procesu EIA.
Vypořádání s připomínkami oddělení ochrany přírody na základě doplněných informací
od zpracovatele oznámení a místního šetření 7.7.2010:
Záměr je realizován uvnitř stávajícího areálu na manipulačních plochách bez kácení dřevin bez
vlivu na faunu a flóru a bez významného vlivu na krajinný ráz, stejné a mnohem vyšší objekty
zde již stojí. Areál je ze všech stran téměř neprůhledně ozeleněn.

Městský úřad Pelhřimov, Odbor životního prostředí ze dne 15.6.2010
K předloženému záměru nemáme připomínky.
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Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2 zákona,
zejména:
Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci:
Jedná o záměr, který bude realizován ve stávajícím areálu firmy AGROZA, spol. s r.o.. Umístění
záměru v dané lokalitě bylo vybráno s ohledem na již existující stájové objekty, kruhové hnojiště
s nádrží na hnojůvku, seník, silážní žlab a další objekty potřebné pro provoz stájí. V areálu jsou
vhodné volné plochy pro novou stáj. Záměr bude realizován v území určeném k výrobní a
zemědělské činnosti, 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 neobdržel krajský úřad připomínky od krajské hygienické
stanice.

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.
Krajský úřad závěr zjišťovacího řízení rovněž zpřístupňuje na internetu na adrese
http://www.cenia.cz/eia

Ing. Milan Křížek
úředník odboru životního prostředí
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Příloha - oznámení záměru

Rozdělovník:
Oznamovatel: Příloha – 1ks oznámení záměru (dodejkou)
1) AGROZA, spol. s r.o., Hradecká 756, 394 68 Žirovnice
Dotčené územní samosprávné celky (DS)
2) Město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
3) Kraj Vysočina, zastoupený odb. životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina – zde
Dotčené správní úřady (DS)
4) Krajský úřad kraje Vysočina – zde
5) Česká inspekce životního prostředí,oblastní inspektorát, Bělohradská 3304, 580 01 H.Brod
6) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov, Pražská 1739, 393 01 Pelhřimov
7) Krajská veterinární správa, Hodějovická 2159, 393 01 Pelhřimov
Na vědomí dle § 6 odst. 3 zákona (DS)
8) Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 65,
100 10 Praha 10
Na vědomí (DS)
9) Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, 39301 Pelhřimov
10) Městský úřad Žirovnice, odbor výstavby a ÚP, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
11) Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 22 Praha 5
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