KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
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 „zákon“)
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název:

Stavební úpravy stáje pro dojnice a stáje pro teleta, k.ú.
Lukavec

Kapacita (rozsah) záměru: Původní kapacita areálu s chovem skotu je 549 DJ, po úpravě
dvou stájí se kapacita zvýší o 116,7 DJ
Charakter záměru:

Úpravou odchovny mladého dobytka a teletníku (rozšíření
zastavěné plochy, modernizace vybavení), při zachování stávající
technologie chovu (stelivové ustájení) dojde k lepšímu využití
stávajícího areálu, ke zlepšení podmínek pro pobyt a pohodu zvířat
a zvýšení produktivity práce. Odchovna mladého dobytka bude
využívána pro 105 dojnic a jednoho býka, ve stáji pro telata bude
umístěno 102 ks telat v mléčné výživě a 208 telat v rostlinné
výživě.

Umístění:

kraj:
obec:
kat. území:

Zahájení:

2011

Vysočina
Lukavec
Lukavec u Pacova

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

Dokončení:

není uvedeno

Oznamovatel:
IČ:

Zemědělské družstvo Lukavec, Čechtická ul.297, 394 26 Lukavec
00111473

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí obdržel v zákonné lhůtě pro podání
vyjádření k oznámení záměru zpracovaném v rozsahu přílohy č. 3 zákona fi FARMTEC, a.s.,
Chýnovská 1098, 390 02 Tábor, vyjádření těchto subjektů:





Městský úřad Pacov, OŽP – dopis ze dne 5.5.11 doručený dne 5.5.2011
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov - dopis ze dne 10.5.2011
doručený dne 11.5.2011
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod - dopis ze dne
16.5.2011 doručený dne 16.5.2011
Povodí Vltavy , s.p. – dopis ze dne 16.5.2011 doručený dne 19.5.2011

Městský úřad Pacov, OŽP – nemá k záměru připomínek a nepovažuje za nutné záměr dále
posuzovat.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov – se záměrem souhlasí za podmínky,
že v dokumentaci pro stavební povolení bude zpracován harmonogram stavebních prací,
v němž budou zahrnuta opatření vedoucí k omezení negativních vlivů hluku po dobu výstavby.
V průběhu výstavby požaduje provoz stavebních mechanizmů a stavební dopravy zajistit tak,
aby v maximální míře byla omezena možnost narušení faktorů pohody obyvatel, tzn. provoz
mezi 7:00 – 21:00 hod., a to zejména ve dnech pracovního klidu.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod – z hlediska
odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a ochrany přírody nepožaduje záměr dále
posuzovat. Z hlediska ochrany vod upozorňuje na ukutečnost, že se území nachází ve
zranitelné oblasti. Dále uvádí, že podle ustanovení § 9 odst. 4 nařízení vlády č.103/2003 Sb. ve
znění pozdějších předpisů účinného od 1.1.2014 mohou být tuhá statková hnojiva uložena na
zemědělské půdě až po tříměsíčním skladování nebo po jednorázovém vyskladnění ze stáje
z hlubokou podestýlkou. Další posuzování požaduje v případě, že oznamovatel bude trvat na
přímém vyvážení podestýlky ze stájí SO01 a SO02 na polní hnojiště.
Vypořádání:
Oznamovatel upřesnil dne 24.5.2011 využití vyprodukovaného hnoje následujícím sdělením.
Vyprodukovaný hnůj bude používán na plochách náležejících k areálu v Lukavci na k.ú. Lukavec
u Pacova, Mezilesí, Velká Ves a Týmova Ves, což je cca 1 100 ha orné půdy. Na tyto plochy
bude připadat cca 665 DJ, což je zatížení 0,6 DJ/ha.
V současné době je investor omezen pouze plánem hnojení a dle platné legislativy může přímo
ze stáje vozit mrvu na polní hnojiště.
Na legislativní změny, které zavedou povinnost skladovat mrvu ze stáje alespoň po dobu 3
měsíců je investor připraven již v současné době. U stáje v obci Týmova Ves, má vybudováno
hnojiště s kapacitou 1800 m3. Přičemž pro skladování na 6 měsíců je potřebná kapacita dle př. č
3 k vyhl. 274/1998 Sb. pro 665 DJ cca 3 125 m3, skladovací kapacita tohoto hnojiště je tedy
postačující na cca 3,5 měsíce.
Tímto je tedy prokázáno, že po nabytí účinnosti změn od 1.1.2014 má investor zabezpečenu
dostatečnou skladovací kapacitu, hnůj ze stájí po 3 měsíce uskladní na zabezpečeném hnojišti a
následně bude vozit k aplikaci nebo skladování na polní hnojiště.
Povodí Vltavy , s.p. - nepovažuje za nutné záměr dále posuzovat.
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Vyjádření veřejnosti ani občanských sdružení nebo obecně prospěšné společnosti ve smyslu §
23 odst. 9 zákona nebylo v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí uplatněno.
ZÁVĚR:
Předložený záměr naplňuje dikci § 4, odst.1písm. b) jako významná změna technologie záměru
uvedeného v příloze 1. zákona v kategorii I., bod 1.7 Chov hospodářských zvířat s kapacitou
nad 180 dobytčích jednotek (1dobytčí jednortka = 500 kg živé hmotnosti). Proto bylo Krajským
úřadem kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo
zjištění, zda tento záměr bude posuzován podle zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel příslušný úřad
k závěru, že záměr
Stavební úpravy stáje pro dojnice a stáje pro teleta, k.ú. Lukavec.
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona s tím, že
investorem budou dodrženy veškeré podmínky a připomínky obsažené v zaslaných vyjádřeních
a opatření navržená v části D.IV předloženého oznámení.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná
povolení podle zvláštních předpisů, 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.
Městys Lukavec žádáme jako dotčený územně samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3
zákona č. 100/2001 Sb. 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. Současně městys Lukavec žádáme
jako dotčený územně samosprávný celek o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení této
informace na úřední desce.

otisk razítka

Ing.Lenka Vávrová
úředník odboru životního prostředí
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Rozdělovník:
Oznamovatel (DS, včetně kopií vyjádření):
1. Zemědělské družstvo Lukavec, Čechtická ul.297, LUKAVEC, PSČ 394 26
Datovou schránkou(bez kopií vyjádření):
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Kraj Vysočina, zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde
3. Městys Lukavec, náměstí Sv. Václava č.p. 67, 394 26 LUKAVEC
Dotčené správní úřady dle § 6 odst. 4
4. Krajský úřad kraje Vysočina - zde
5. Krajská hyg. stanice kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov, Pražská 1739, 393 01 PELHŘIMOV
6. Městský úřad Pacov, nám. Svobody č.p. 320, 395 01 PACOV
7. Česká inspekce životního prostředí,OI, Bělohradská 3304, 580 01 H. BROD
8. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
9. Krajská vet. správa pro kraj Vysočina, insp. Pelhřimov, Hodějovická 448, 393 Pelhřimov
Na vědomí (DS):
10. Městský úřad Pacov, OŽP, nám. Svobody č.p. 320, 395 01 PACOV
11. Městský úřad Pacov, SÚ, nám. Svobody č.p. 320, 395 01 PACOV
12. Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 PRAHA 5
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