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

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon

V Jihlavě dne

KUJI 3124/2013/OZP/Fr

Mgr. Fryš/564 602 504

16.1.2013

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 zákona)
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název:

Dostavba střediska živočišné výroby Sněžné

Kapacita (rozsah) záměru:

Nový stav
Stáj/parcela
1.Kravín K96/201/1 a 2
2.Teletník RV/336/1 a 2
3.Teletník RV/337/1 a 2
4. Produkční stáj 366/1 a 2
5. Telata v boudách
6. Jalovice 12-16 měs. 327/10
7. Jalovice březí 327/13 a 11
Celkem

Kapacita
DJ
96
115,2
130
62,4
295
82,6
250
300,0
40
6,0
80
48,0
60
48,0
666,2

Současný stav (kolaudační stavy)
Stáj/parcela
1.Kravín K96/201/1 a 2
2.Teletník RV/336/1 a 2
3.Teletník RV/337/1 a 2
4. Produkční stáj 366/1 a 2
5. Telata v boudách
Celkem

Kapacita
96
130
295
250
40

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

DJ
115,2
62,4
82,6
300,0
6,0
566,2

Charakter záměru:

Stavba dvou stájí pro mladý skot formou přístavby ke
stávajícím objektům v areálu – ke stáji teletníku a
zastřešenému hnojišti. Stáje jsou navrženy jako volné
stelivové s přirozeným větráním. Stáj řešená jako přístavba
k čelu stáje teletníku je navržena pro ustájení 80 jalovic ve
stáří 12 – 16 měsíců, stáj navržená jako přístavba ke stáji
zastřešeného hnojiště pro ustájení 60 jalovic březích. Dojde
k navýšení stavů v areálu o 96 DJ. Dle vyjádření příslušného
stavebního úřadu není záměr v rozporu s Územním plánem
Sněžné.

Umístění:

kraj:

Vysočina

obec:

Sněžné

kat. území:

Sněžné na Moravě

Zahájení:

předpoklad květen 2013

Dokončení:

předpoklad červen 2014

Oznamovatel:

Zemědělské družstvo Sněžné, Sněžné 205, 592 03 Sněžné

IČ:

00144932

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:
K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu zpracoval Ing. Josef
Charouzek (autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona)
obdržel Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí (dále jen příslušný úřad)
vyjádření níže uvedených subjektů:
Městyse Sněžné z 3.1.20143
Odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina z 20.12.2012 (ochrana ovzduší)
Odboru stavební a životního prostředí Městského úřadu Nové Město na Moravě z 3.1.2013
Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, ÚP Žďár nad Sázavou z .31.12.2012
České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod z 3.1.2013
Městys Sněžné sděluje, že k oznámení nemá námitek.
Odbor životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina (ochrana ovzduší) s realizací
záměru souhlasí a nepožaduje ho dále posuzovat dle zákona.
Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu Nové Město na Moravě uvádí, že
záměr není nutno dále posuzovat dle zákona. Z hlediska vlivu na životní prostředí postačí
záměr ošetřit v následných správních řízeních.
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Vodoprávní úřad
Záměr je možný, pokud z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod bude zajištěna
nepropustnost podlah, hnojiště, zpevněných ploch, nepropustnost vybudovaných jímek a
nádrží včetně detekce možného úniku závadných látek. Bude provedena aktualizace
příslušného havarijního plánu a plánu organického hnojení.
Uvedená opatření jsou uvedena v oznámení (kapitola D.IV) a byla převzata do podmínek
závěru zjišťovacího řízení.
Státní správa v oblasti odpadového hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu, lesů
Bez připomínek
Státní správa na ochranu ovzduší
Zemědělský areál ZD Sněžné v obci Sněžné bude zařazen jako vyjmenovaný zdroj
znečišťování ovzduší. Ke změně zdroje je třeba souhlas Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Žádost je třeba doložit odborným posudkem zpracovaným autorizovanou osobou.
Konstatování povinnosti dané zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Státní správa ochrany přírody a krajiny
Dotčená oblast se nachází v CHKO Žďárské vrchy. K vyjádření je příslušná Správa CHKO
Žďárské vrchy.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Žďár nad Sázavou uvádí, že předložené
oznámení je z hlediska zájmů na ochranu veřejného zdraví dostačující a záměr není nutno
dále posuzovat ve smyslu zákona.
ČIŽP OI Havlíčkův Brod uvádí, že nepožaduje pokračování procesu EIA, dílčí připomínky
budou řešeny v navazujících správních řízeních.
Oddělení odpadového hospodářství nemá připomínek a nepožaduje pokračování v procesu
EIA.
Oddělení ochrany přírody nepožaduje pokračování v procesu EIA.
Oddělení ochrany vod nemá žádné připomínky. Vzhledem k charakteru záměru nepožaduje
pokračování v procesu EIA.
Oddělení ochrany ovzduší uvádí, že změna se týká zdroje vyjmenovaného v příloze č. 2
k zákonu č. 201/2012 Sb. a pro povolení uvedené změny je třeba si vyžádat povolení odboru
životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina. K samotné realizaci záměru, u kterého
nepředpokládá významnější vliv na kvalitu ovzduší v okolí, nemá připomínek. Nepožaduje
pokračování v procesu EIA.
ZÁVĚR:
Záměr „Dostavba střediska živočišné výroby Sněžné“ naplňuje dikci bodu 1.7 kategorie I
přílohy č. 1 k zákonu /chov hospodářských zvířat s kapacitou nad 180 dobytčích jednotek /, a
to jako změna dle § 4 odst. 1 písm. b) zákona. 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.
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Na základě zjišťovacího řízení provedeného dle kritérií uvedených v příloze 2 zákona,
přihlédnutí k povaze, rozsahu, umístění záměru a obdrženým vyjádřením došel příslušný úřad
k závěru, že záměr
„ Dostavba střediska živočišné výroby Sněžné „
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona
Podmínky závěru zjišťovacího řízení:
1. V následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro
shromažďování jednotlivých druhů odpadů, zejména kategorie N a látek škodlivých
vodám. Tyto ukládat pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu
s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství.
2. Dodavatelem stavby vytvořit 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 výstavby a způsobu
jejich zneškodnění nebo využití vést evidenci.
3. Dbát na omezování prašnosti z komunikací a zpevněných ploch jejich úklidem
případně kropením v suchém počasí.
4. Provádět čištění vozidel opouštějících stavbu včetně příjezdové vozovky.
5. Údržbu stavebních strojů a manipulaci s látkami nebezpečnými vodám provádět pouze
na zabezpečených plochách.
6. Podlahy, hnojiště, zpevněné plochy, jímky a nádrže řešit jako nepropustné
s hydroizolací.
7. Důsledně rekultivovat všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu
prevence ruderalizace území a šíření plevelů.
8. Skladovací jímku na tekuté podíly opatřit detekčním systémem úniku, pokud
vodoprávní úřad nestanoví jinak.
9. Před uvedením jímek do užívání provést zkoušku jejich těsnosti.
10. Udržovat v čistotě výdejní plochy na hnojůvku, provádět pravidelné čištění odtokového
potrubí odvádějícího úkapy a kontaminované dešťové vody z této plochy do jímky.
11. V případě úniku látek nebezpečných vodám zabránit jejich dalšímu rozšíření, provést
sanaci úkapu sorbentem a zajistit následný úklid kontaminovaného místa.
12. Zpracovat (aktualizovat) havarijní plán areálu zemědělského družstva v souladu s vyhl. č.
450/2005 Sb. a tento projednat do kolaudace s příslušným vodoprávním úřadem
(aplikaci statkových hnojiv na zemědělskou půdu provádět na základě schváleného
plánu organického hnojení).
13. Dbát na to, aby nebyly provozovány žádné významné zdroje hluku, které by zatěžovaly
nadměrně okolí areálu a zástavbu obce.
14. Dbát na technický stav zařízení, která by mohla hlukovou pohodu negativně ovlivňovat.
15. Projekt sadových úprav (rozsah, druhovou skladbu) včetně následné péče o dřeviny
projednat se Správou CHKO Žďárské vrchy.
Povaha záměru ve vazbě na lokalizaci
Záměr bude realizován ve stávajícím zemědělském areálu Sněžné. Záměr je situován na
území, které je zařazeno v platném Územním plánu Sněžné do ploch s rozdílným způsobem
využití: plochy výroby zemědělské.
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Závažnost vlivů
Z hlediska projektované produkce amoniaku dojde k navýšení jeho množství o 1918 kg/rok.
Celková vypočtená projektovaná produkce amoniaku bude představovat pro celé středisko
16,765 t/rok z toho z areálu 8,983 t/rok a z aplikace statkových hnojiv 7,782 t/rok bez
uplatnění snižujících technologií. Výpočet ochranného pásma na nový stav nezasahuje
nejbližší obytné domy jižně a západně od střediska. I na základě tohoto výpočtu lze
konstatovat, že by nemělo docházet k obtěžování obyvatelstva nejbližší obytné zástavby
městyse Sněžné pachovými látkami (nejbližší objekt k trvalému bydlení je vzdálen cca 180 m
od plánované přístavby stáje k teletníku). V souvislosti budoucím provozem navržených stájí
lze očekávat navýšení v průměru o 20 vozidel za rok (nedojde k významnému navýšení
hlukové zátěže). Dle stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody nemůže mít záměr
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality
ani ptačí oblasti.
Byly zjišťovány a zvažovány potenciální vlivy na životní prostředí v důsledku realizace a
provozu záměru včetně navržení opatření k minimalizaci nebo zmírnění negativních vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví, které lze beze zbytku řešit v rámci následných řízení
vedených dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, respektive složkových předpisů
v oblasti životního prostředí. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a
charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, dospěl
příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a
nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani
příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž
zpřístupňuje na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia (kód záměru VYS 641)
Městys Sněžné 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 městys Sněžné žádáme o neprodlené
písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce.

Mgr. Michal Fryš
úředník odboru životního prostředí
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Rozdělovník
Oznamovatel: (+ obdržená vyjádření)

(datovou schránkou)

1/ Zemědělské družstvo Sněžné, Sněžné 205, 592 03 SNĚŽNÉ
Dotčené územní samosprávné celky:
2/ Městys Sněžné, 592 03 SNĚŽNÉ
3/

(datová schránka)

Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde

Dotčené správní úřady:
4/ Krajský úřad Kraje Vysočina - zde
5/ Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA
MORAVĚ (datová schránka)
6/ Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (datová schránka)
7/ Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
HAVLÍČKUV BROD
(datová schránka)
8/ Krajská veterinární správa Státní veterinární správa pro Kraj Vysočina, inspektorát Žďár nad
Sázavou, Strojírenská 1208, 591 52 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
9/ Správa CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:
10/ Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10

(datová schránka)

Na vědomí :
11/ Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo
nám. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
(datová schránka)
12/ Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 BRNO
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