KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí a zemědělství
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 13244/2015
OZPZ 135/2015 /Fr

Michal Fryš/564 602 504

20. 2. 2015

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:

Novostavba stáje pro skot - Cetoraz

Kapacita (rozsah) záměru:

65 býků, 42 krav, tj. 93,6 dobytčích jednotek

Charakter záměru:

Novostavba stáje pro 65 býků (39 DJ) a 42 krav (54,6 DJ) se
stelivovým ustájením v kotcích (přesun chovu skotu
z centrální části obce Cetoraz) Součástí záměru je
vybudování skladovacích objektů pro krmivo (uskladnění
siláže a senáže v uzavřených balících), hnojiště, jímky pro
skladování odpadních vod z hnojiště (celkový užitný objem
92,8 m3). Dle vyjádření příslušného stavebního úřadu se
stavba nechází v nezastavěném území obce Cetoraz, která
nemá zpracovanou územně plánovací dokumentaci. V tomto
území lze mj. dle ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona
umisťovat stavby v souladu s jeho charakterem pouze pro
zemědělství.

Umístění:

kraj:

Vysočina

obec:

Cetoraz

kat. území:

Cetoraz

tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu

Zahájení:

předpoklad 2015

Dokončení:

předpoklad do cca 8 měsíců od zahájení

Oznamovatel:

Petr Pošusta, Cetoraz 11, 394 11 CETORAZ

IČO:

41924711

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:
K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu zpracoval Ing.
Radek Přílepek (autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona)
obdržel Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
příslušný úřad) vyjádření níže uvedených subjektů:
Odboru životního prostředí a památkové péče Městského úřadu Pacov z 28. 1. 2015
Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov z 29. 1. 2015
Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina z 20. 1. 2015
Povodí Vltavy, s.p. z 3. 2. 2015
České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod z 6. 2. 2015
Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče se vyjádřil bez připomínek.
Ve vyjádření uvádí, že nepovažuje za nutné posuzovat záměr dle zákona.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov uvádí, že záměr není v rozporu se
zájmy sledovanými zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a proto
nepožaduje předložený záměr posuzovat dle zákona.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina uvádí, že oznámení
dostačujícím způsobem řeší vliv stavby na životní prostředí a že vliv záměru postačí ošetřit
v následných řízeních.
Povodí Vltavy, s.p. uvádí, že nepožaduje záměr posoudit dle zákona při dodržení náledující
podmínky. Ke skladování závadných látek je třeba souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17
vodního zákona. Projektovou dokumentaci požaduje předložit ke stanovisku správce povodí.
Vypořádání příslušným úřadem
Požadavek na předložení projektové dokumentace byl zahrnut do podmínek závěru
zjišťovacího řízení.
ČIŽP OI Havlíčkův Brod uvádí, že nepožaduje pokračování procesu EIA, dílčí připomínky
budou řešeny v navazujících správních řízeních.
Oddělení odpadového hospodářství uvádí, že doporučuje mezi odpady vznikající v období
výstavby zařadit odpady zemina a kamení a v případě úniku ropných látek i odpad zemina
kamení obsahující nebezpečné látky. Inspekce dále doporučuje mezi odpady vznikající v době
provozu, resp. při havárii zařadit i obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné, směsný komunální odpad. Další připomínky Inspekce nemá a
nepožaduje pokračování v procesu EIA.
Vypořádání příslušným úřadem
Doporučení se vztahuje k zařazování odpadu podle Katalogu odpadů.
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Oddělení ochrany ovzduší uvádí, že nemá zásadní připomínky. Stavba nebude zařazena mezi
vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší. Dle zpracovaného návrhu ochranného pásma
bude umístěna v dostatečné vzdálenosti od obydlené zástavby obce Cetoraz. Nepožaduje
další pokračování v procesu EIA.
Oddělení ochrany vod uvádí, že nemá žádné zásadní připomínky. Uvádí, že u objektů
skladování závadných látek (hnojiště, jímka) bude vybudován kontrolní systém, že jednou za
pět let musí být prováděny zkoušky těsnosti, že musí být vypracován a vodoprávním úřadem
schválen havarijní plán a že zásobování vodou z podzemního zdroje je možné pouze
v rozsahu povoleném vodoprávním úřadem. Nepožaduje další pokračování v procesu EIA.
Oddělení ochrany přírody uvádí, že z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb.
nepožaduje pokračování v procesu EIA. Uvádí, že zpracovatel oznámení se příliš nezabýval
popisem a možným dopadem na přírodní složky ani na krajinný ráz.
Vypořádání příslušným úřadem:
Dle upřesňující informace sdělené příslušnému úřadu zpracovatelem oznámení bylo v
průběhu zpracování oznámení v rámci místního šetření zjištěno, že skutečnost se značně
odlišuje od leteckých snímků, což dokládá i pořízená fotodokumentace staveniště uvedená
v části F.4. oznámení. Plocha je oproti leteckým snímkům, kde je patrna vegetace (keře,
stromy) v místě stavby bez vegetace a je využívána, jak je popsáno a fotodokumentací
doloženo jako manipulační. Je jen částečně zatravněna z čehož tedy vyplývá konstatování, že
prostor staveniště není příhodný pro rozvoj populací zvláště chráněných nebo regionálně
významných druhů rostlin. Posuzovaný záměr je lokalizován do prostoru, který lze označit za
celkem uzavřený. Uzavřenost je dána především polohou v mírném svahu nad obcí, který je
oddělen vzrostlou zapojenou zelení (stromy) jižně od zamýšlených staveb ve směru k obci.
Z hlediska vizuálního vnímání stavby bude významná pouze část záměru, a sice skladovací
objekty na krmivo, které budou viditelné z komunikace Cetoraz – Velká Rovná v délce cca 400
m. V rámci vymezeného dotčeného krajinného prostoru nebyly ve vztahu k posuzovanému
záměru identifikovány znaky přírodní, kulturní a historické, charakteristiky krajinného rázu,
které by mohly být stavbou ovlivněny.
ZÁVĚR:
Záměr „Novostavba stáje pro skot - Cetoraz“ naplňuje dikci bodu 1.5 kategorie II přílohy č. 1
k zákonu /chov hospodářských zvířat s kapacitou od 50 do 180 dobytčích jednotek/ dle § 4
odst. 1 písm. c) 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.
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
„ Novostavba stáje pro skot Cetoraz „
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona
Podmínky závěru zjišťovacího řízení:
1. Projektovou dokumentaci předložit ke stanovisku správci povodí.
2. Zpracovat provozní řád a plán organického hnojení.
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3. Stavebně hlučné práce neprovádět mezi 6 a 7 hodinou ranní a po 17. hod.
4. Podlahy stáje, hnojiště a jímku provést s hydroizolací proti pronikání tekutých složek do
podloží.
5. Zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, čistotou provozu a
udržováním dopravních prostředků v dobrém technickém stavu.
6. V případě úniku úkapu ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasažené zeminy
podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady.
7. Minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti.
8. Dbát na omezování prašnosti z komunikací jejich úklidem, případně kropením.
9. Zajistit optimální provětrávání stáje z důvodu dostatečné obměny vzduchu v objektu.
10. Důsledně rekultivovat všechny plochy zasažené stavebními pracemi, nezastavěné
plochy pravidelně ošetřovat z důvodu prevence ruderalizace území a šíření plevelů.
11. V dalších stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů, případně látek škodlivých vodám; zneškodnění nebezpečných
odpadů realizovat pouze na smluvním základě s odbornou firmou.
12. Odpady ukládat utříděně, před odstraněním tyto přednostně předávat k využití,
recyklaci oprávněným osobám.
13. Pravidelně aktualizovat a vést evidenci odpadového hospodářství podle zásad daných
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
14. Veškeré materiály a nátěry, se kterými může přijít do styku obsluha nebo zvířata, stejně
tak krmivo řešit jako zdravotně nezávadné.
15. Zabezpečit uskladnění uhynulých zvířat, do jejich odvozu do veterinárního asanačního
ústavu k likvidaci, v kafilerním boxu.
16. Provádět opatření vedoucí k potlačení výskytu stájového hmyzu a hlodavců.
17. Důsledně zajistit všechna protinákazová opatření, řešit dezinfekční, deratizační postupy
dle příslušných předpisů.
18. Používat výhradně chemické látky a chemické přípravky schválené pro použití v ČR a
EU.
19. Zabezpečit pravidelné vyvážení hnoje a hnojůvky podle zpracovaného plánu
organického hnojení.
20. Zajistit řádnou aplikaci za optimálního počasí na pozemky určené tímto plánem
s využitím vhodných aplikačních prostředků.
21. Provést ozelenění zemědělského areálu /rozsah, druhovou skladbu/ včetně následné
péče o dřeviny projednat s odborem životního prostředí a památkové péče Městského
úřadu Pacov.
22. Používat moderní stroje a zařízení s příznivými akustickými charakteristikami a
udržovat je v dobrém technickém stavu.
Povaha záměru ve vazbě na lokalizaci
Stavba je navržena při severním okraji obce Cetoraz s komunikačním napojením na silnici
Cetoraz – Bedřichov.
Závažnosti vlivů
Vliv záměru na ovzduší je zhodnocen výpočtem emisí amoniaku ze stáje (823,9 kg/rok).
Zatížení okolí pachovými látkami je zhodnoceno a je vypracován návrh ochranného pásma.
Navržené ochranné pásmo nezasahuje do chráněné zástavby vzdálené od stáje cca 90 m.
Po výstavbě nové stáje bude chov v centru obce ukončen a do posuzované stáje přesunut.
Navržená technologická zařízení či technologické postupy nebudou zdrojem nadlimitního
hluku emitovaného vně objektů. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru pro
denní dobu 50 dB a pro noční dobu 40 dB nebudou vlivem záměru překročeny. Z pohledu
frekvence dopravy nedojde k významné změně (dosavadní doprava související s chovem
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skotu byla prakticky stejného charakteru), dojde však k vymístění části dopravy z centra obce
(doprava hnoje bude z cca 2/3 vedena po komunikacích mimo obec Cetoraz). Dle stanoviska
příslušného orgánu ochrany přírody nemůže mít záměr významný vliv na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo 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., o správním
řízení 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 a zemědělství závěr zjišťovacího řízení
rovněž zpřístupňuje na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia (kód záměru VYS 763)
Obec Cetoraz jako dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 zákona
žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce obce
Cetoraz a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem,
zpravodajem, apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň obec Cetoraz žádáme o
neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace úřední desce obce Cetoraz.
otisk úředního razítka

Mgr. Michal Fryš
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
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Rozdělovník
Oznamovatel: (+ obdržená vyjádření)
1/

(dodejkou)

Petr Pošusta, Cetoraz 11, 394 11 CETORAZ

Dotčené územní samosprávné celky:

(datovou schránkou)

2/ Obec Cetoraz, 394 11 CETORAZ
3/ Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu - zde
Dotčené správní úřady:

(datovou schránkou)

4/ Krajský úřad Kraje Vysočina - zde
5/ Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče, Náměstí Svobody 1,
395 01 PACOV
6/ Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov, Pražská 1739, 393 01
PACOV
7/ Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
HAVLÍČKUV BROD
8/ Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina, inspektorát
Pelhřimov, Hodějovická 2159, 393 39 PELHŘIMOV
K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona: (datovou schránkou)
9/ Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10
Na vědomí : (datovou schránkou)
10/ Městský úřad Pacov, odbor výstavby, Náměstí Svobody 1, 395 01 PACOV
11/ Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 PRAHA 5
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