KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště Seifertova 24, Jihlava

Dle rozdělovníku :

Váš dopis značky/ze dne
13. 9. 2011

Číslo jednací / sp.zn.
KUJI 89417/2011 OZP
OZP 1497/2011 Kří-10

Vyřizuje/telefon
Ing. Milan Křížek / 564 602 526
krizek.m@kr-vysocina.cz

V Jihlavě dne
20. 10. 2011

Posuzování vlivů na životní prostředí - závěr zjišťovacího řízení záměru
„Stavební úpravy zemědělského objektu na odchovnu jalovic v k.ú. Roučkovice“

Název:

Stavební úpravy zemědělského objektu na odchovnu jalovic
v k.ú. Roučkovice

Kapacita (rozsah) záměru:

Záměrem investora je v areálu společnosti Selekta Pacov
a.s. ve středisku Hrádek přestavět objekt garáží a dílen na
stáj pro odchov 112 ks jalovic ve věku 6-13 měsíců, prům.
hmotnost 220 kg (49 DJ). Celkem bude v areálu ustájeno 135
DJ. Kapacita areálu se tak zvýší o 49 DJ

Charakter záměru:

Předmětem posuzování jsou změny v zemědělském areálu
Hrádek, které spočívají ve stavebních úpravách původního
objektu garáží a dílen na odchovnu jalovic. Ustájení bude v
lehárnách s hlubokou podestýlkou, z krmiště bude
vyhrnována kejda do jímky stejně jako ve stávajícím objektu
pro chov býků a jalovic.

Umístění:

kraj:
okres:
obec:
kat. území:

Vysočina
Pelhřimov
Pacov, místní část Hrádek
Roučkovice

Zahájení:

během roku 2011

Dokončení:

cca do 6-ti měsíců po zahájení

Oznamovatel: Selekta Pacov a.s., Starodvorská 392, 395 01 Pacov
IČ:
47238399

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 „Stavební úpravy zemědělského objektu na odchovnu jalovic v k.ú. Roučkovice“ je
změnou záměru z kategorie II, položka 1.5. chov hospodářských zvířat s kapacitou od 50 do 180
DJ, sloupec B, uvedený v příloze č.1 zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 došel
příslušný úřad k závěru, že záměr
„Stavební úpravy zemědělského objektu na odchovnu jalovic v k.ú. Roučkovice“
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
Během stavby i během provozu bude se vznikajícími odpady nakládáno v souladu se
zákonem o odpadech, z odpadů budou přednostně tříděny využitelné odpady.
Kapacita jimky na kejdu musí vyhovovat požadavkům § 4 vyhlášky č. 274/1988 Sb., o
skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.
Je nezbytné aktualizovat (vypracovat) havarijní vodohospodářský plán včetně
případného ukládání hnoje na zemědělské půdě.

ODŮVODNĚNÍ:
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí (dále jen krajský úřad) obdržel dne
14.9.2011 oznámení podle § 6 zákona č. 100/2001 na záměr „Stavební úpravy zemědělského
objektu na odchovnu jalovic v k.ú. Roučkovice“. Dne 20. 9. 2011 bylo sděleno, že záměr
podléhá zjišťovacímu řízení, proto bylo dle § 7 zákona krajským úřadem 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.

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:
K oznámení na navržený záměr, který v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.
zpracoval Ing. Radek Přílepek, Sudoměřice u Tábora 131, PSČ 391 36 (autorizovaná osoba
pro zpracování dokumentace a posudku) obdržel krajský úřad vyjádření těchto subjektů :
Povodí Vltavy státní podnik, závod dolní Vltava, ze dne 19.8.2011
Jako správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Dolní Vltavy, nepožadujeme záměr
„Stavební úpravy zemědělského objektu na odchovnu jalovic v k.ú. Roučkovice“ posoudit dle
zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), za předpokladu, že v rámci zjišťovacího řízení
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bude doplněna celková roční produkce kejdy v areálu. Kapacita jimky musí vyhovovat
požadavkům § 4 vyhlášky č. 274/1988 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění
pozdějších předpisů.
Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče, ze dne 26.9.2011
Z hlediska zájmů sledovaných odborem životního prostředí a památkové péče MěÚ Pacov
nemáme k výše uvedené akci připomínek a nepovažujeme za nutné posuzovat záměr dle
zákona 100/2001 Sb.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě územní pracoviště
Pelhřimov, ze dne 23.9.2011
Záměr „Stavební úpravy zemědělského objektu na odchovnu jalovic v k.ú. Roučkovice“ byl
orgánem ochrany veřejného zdraví posouzen především z hlediska vlivů na obyvatelstvo. Po
prostudování podkladů k předloženému záměru „Stavební úpravy zemědělského objektu na
odchovnu jalovic v k.ú. Roučkovice“ lze konstatovat, že výše uvedený záměr není v rozporu se
zájmy sledovanými zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění, a proto nepožadujeme předložený záměr posuzovat dle
zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění.
Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, ze dne 6.10.2011
Stanovisko oddělení ochrany ovzduší:
Předložený záměr představuje přestavbu v areálu zemědělského objektu Selekta Pacov a.s., ve
středisku Hrádek. Nová stáj pro odchov jalovic na hluboké podestýlce s volným boxovým
ustájením pro 112 ks jalovic vznikne přestavbou stávajícího objektu garáže a dílny.
Dojde k navýšení stavu hospodářských zvířat o cca 49 DJ, z původních 86 DJ na plánovaných
135 DJ. Na základě vypočtené roční emise amoniaku 3,52 t / rok, bude dále tento zdroj dále
spadat do kategorie malých zdrojů znečišťování ovzduší.
Nepožadujeme pokračování v procesu EIA.
Stanovisko oddělení ochrany vod:
Z hlediska ochrany vod záměr předpokládá, že vznikající kejda bude odtékat prostřednictvím
kejdové kanalizace do stávající jímky s dostatečnou kapacitou, hnůj z kotců s hlubokou
podestýlkou bude vyhrnován a cca 1x za tři měsíce a odvážen ke hnojení podle aktualizovaného
plánu.
OOV upozorňuje, že aplikaci hnoje každé tři měsíce nelze předpokládat. Je nezbytné
aktualizovat (vypracovat) havarijní plán včetně případného ukládání hnoje na zemědělské půdě.
Nepožadujeme pokračování v procesu EIA.
Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:
Oddělení odpadového hospodářství doporučuje doplnit do výčtu odpadů, které mohou vzniknout
při stavebních úpravách i odpad kat.č. 170605 „N“– stavební materiály obsahující azbest, odpad
kat.č. 170903 „N“ - jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky, odpad kat.č.
170904 „O“ - směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a
170903 170903 a odpad kat.č. 150110 „N“ - znečištěné obaly. Jiné připomínky oddělení
odpadového hospodářství nemá.
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Nepožadujeme pokračování v procesu EIA.
Stanovisko oddělení ochrany přírody:
Předmětem záměru jsou stavební úpravy původního objektu garáží a dílen v zemědělském
areálu Hrádek na odchovnu jalovic. Výstavba proběhne v již existujícím zemědělského areálu.
Záměr se nedotýká žádného zvláště chráněného území, evropsky významné lokality (EVL),
ptačí oblasti, přírodního parku či skladebného prvku územního systému ekologické stability. K
záměru bylo vydáno stanovisko KrÚ kraje Vysočina č.j.: KUJI 75037/2011 OZP 68/2011/Vac/195
ze dne 29. 8. 2011, kde se mimo jiné uvádí, že cca 220 m SV od areálu se nachází EVL č.
0613334 Trnava s předmětem ochrany vydrou říční, a že při dodržování postupu hospodaření a
všech obecně platných právních předpisů lze vyloučit vliv na předmět ochrany i vzdálené vlivy
na ostatní EVL.
Vzhledem k umístění záměru uvnitř stávajícího areálu lze souhlasit s konstatováním, že prostor
staveniště není příhodný pro rozvoj populací zvláště chráněných nebo regionálně významných
druhů rostlin a živočichů.
Záměr se nedotýká žádného památného stromu. V blízkosti areálu se nacházejí mimolesní
porosty dřevin (doprovodná zeleň podél komunikací, vodních toků, zeleň zahrad atp.), které
však nebudou záměrem dotčeny.
S ohledem na okolnost, že záměr představuje úpravu existujících staveb ve stávajícím areálu,
lze konstatovat, že nedojde k narušení krajinného rázu.
Pokračování v procesu EIA z hlediska ochrany přírody nepožadujeme.
Děti Země – Plzeň, ze dne 1.10.2011
Předkladatel uvedl jen jednu variantu záměru, v níž se nezabývá možností přístupu chovaných
zvířat do venkovního pastevního výběhu. Vědci z Evropského úřadu pro bezpečnost potravin
přitom ve své nedávné zprávě Effects of farming systems on dairy cow welfare and disease a
dalších vědeckých stanoviscích doporučují, aby dojnice a jalovice měly přístup na pastvu,
kdykoliv je to možné, přinejmenším v letním období, obdobný požadavek je obsažen i v
Doporučení Rady Evropy týkající se skotu .
Vzhledem k tomu navrhujeme variantní posouzení záměru zahrnující variantu s přístupem skotu
do venkovního pastevního či jiného výběhu.
Vypořádání krajského úřadu s připomínkami
Zákon neukládá oznamovateli povinnost zpracovat oznámení ve více variantách, lze posuzovat
pouze variantu předloženou. Je záležitostí oznamovatele, zda se bude zabývat intenzivní
zemědělskou výrobou, nebo alternativním přístupem k chovu. Kontrola podmínek ustájení a
chovu celkově spadají pod kompetenci Krajské veterinární správy, které bylo oznámení záměru
též doručeno.
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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:
Ve stávajícím areálu zemědělského statku je v provozu objekt chovu skotu. Záměr investora
předpokládá přestavět objekt garáží a dílen na stáj pro odchov 112 ks jalovic.
Kumulaci s jinými záměry je možno vyloučit, vzhledem k tomu, že se v okolí areálu nenacházejí
jiné záměry, které by mohly s posuzovaným záměrem spolupůsobit. Realizací záměru (stavební
úpravy, přístavba), který bude součástí stávajícího areálu, kde se nacházejí objekty obdobného
charakteru a hmoty, nedojde k výraznému zásahu do krajinného rázu.
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 bylo obdrženo. Organizace Děti Země – Plzeň
neměla námitek proti výstavbě projektu, doporučila možnost alternativního přístupu v chovu
skotu.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví obdržel krajský úřad od Krajské hygienické stanice kraje
Vysočina stanovisko, že záměr není v rozporu se zájmy sledovanými zákonem č. 258/2000 Sb.
o ochraně veřejného zdraví a proto nepovažuje za nutné předložený záměr posuzovat podle
zákona 100/2001Sb..
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.
Město Pacov jako dotčený územně 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). Doba
zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Současně žádáme Město Pacov o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení této
informace krajskému úřadu a to písemně, prostřednictvím datové schránky, nebo e-mailovou
zprávou (posta@kr-vysocina.cz).
Krajský úřad závěr zjišťovacího řízení
http://www.cenia.cz/eia , kód záměru VYS564

zpřístupňuje

na

internetu

na

adrese

Ing. Milan Křížek
úředník odboru životního prostředí
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Příloha - oznámení záměru
Rozdělovník:
Oznamovatel: Příloha – 1ks oznámení záměru
1)
Selekta Pacov a.s., Starodvorská 392, 395 01 Pacov (oznamovatel)
Dotčené územní samosprávné celky (ds)
2) Město Pacov, Náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov
3) Kraj Vysočina, zastoupený odb. životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina – zde
Dotčené správní úřady (ds)
4) Krajský úřad kraje Vysočina – zde
5) Městský úřad Pacov, Náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov
6) Česká inspekce životního prostředí,oblastní inspektorát, Bělohradská 3304, 580 01 H.Brod
7) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov, Pražská 1739, 393 01 Pelhřimov
8) Krajská veterinární správa, Hodějovická 2159, 393 01 Pelhřimov
9) Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 22 Praha 5
Na vědomí dle § 6 odst. 6 zákona (ds)
10) Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Na vědomí (ds)
11) Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí, Náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov
12) Městský úřad Pacov, odbor výstavby, Náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov
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