KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

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

Dle rozdělovníku :
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Číslo jednací
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V Jihlavě dne
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Mgr. Bc. Miroslav Janoušek
564 602 529

30. 4. 2014

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:

LESOŇOVICE – MLÉČNÁ FARMA

Kapacita (rozsah) záměru:

V současné době jsou v zemědělském areálu severozápadně
od obce Lesoňovice k zemědělským účelům využívány
objekty původního areálu ZD, kde hospodaří jednak investor,
tak i společnost OSKAR AGRI, spol. s r.o., v jedné z hal je i
sídlo autodopravy. Kapacity chovu zvířat v jednotlivých
objektech na farmě jsou popsány v následujících tabulkách.
Tyto objekty budou zachovány.

Původní kapacita:
Objekt

Kravín K 96
K 96 přístřešek
Přístřešek pro
telata
Boudy pro telata
Kravín

Kategorie

Dojnice
Jalovice nad 1 rok
Jalovice 6 m. – 1 rok
Telata 3 – 6 m.
Telata 0 – 3 m.
Krávy bez tržní
produkce mléka

Počet
ustájovacích
míst
44
15
10
10

Přepočet na DJ

Provozovatel

57,2
14,1
5,3
2,3

František Hájek
František Hájek
František Hájek
František Hájek

10
20

2,3
26

František Hájek
OSKAR AGRI
spol. s r.o.

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

Výkrm skotu

20

14,6

Telata

10

2,3

Celkem

124,1

Nová kapacita:
Objekt

Kravín K 96
K 96 přístřešek
Novostavba
Přístřešek pro
telata
Boudy pro telata
Kravín

OSKAR AGRI
spol. s r.o.
OSKAR AGRI
spol. s r.o.

Kategorie

Jalovice nad 1 rok
Jalovice 6 m. – 1 rok
Jalovice 6 m. – 1 rok
Dojnice
Telata 3 – 6 m.

Počet
ustájovacích
míst
40
20
10
88
10

Přepočet na DJ

Provozovatel

37,6
10,6
5,3
114,4
2,3

František Hájek
František Hájek
František Hájek
František Hájek
František Hájek
František Hájek
OSKAR AGRI
spol. s r.o.
OSKAR AGRI
spol. s r.o.
OSKAR AGRI
spol. s r.o.

Telata 0 – 3 m.
Krávy bez tržní
produkce mléka
Výkrm skotu

20
20

4,6
26

20

14,6

Telata

10

2,3

Celkem

217,7

Celková kapacita areálu činí v současné době v přepočtu na dobytčí jednotky 124,1 DJ, po
úpravách areálu bude na farmě ustájeno 217,7 DJ. Kapacita chovu pana Hájka je v současné
době 81,2 DJ, nová kapacita bude 174,8 DJ.
Charakter záměru:

Předmětem posuzování je výstavba nové stáje pro dojnice s
robotickým dojením na okraji stávajícího zemědělského
areálu v Lesoňovicích. Farma v Lesoňovicích vznikala
postupně od 50. let minulého století, kdy zde hospodařilo
zemědělské družstvo, v současné době jsou zde v provozu
dva objekty živočišné výroby, sklady apod. V areálu je rovněž
dostatečné zázemí pro uskladnění krmiva, steliva. Změnami
areálu dojde k celkovému zvýšení kapacity farmy v přepočtu
na dobytčí jednotky na 217,7 DJ, stáje pana Františka Hájka
na 174,8 DJ. Navrhovaná novostavba umožní investorovi
panu Hájkovi, který zde hospodaří zajistit optimální podmínky
pro chov skotu s produkcí mléka. Novostavba přinese
zlepšení ekologické bezpečnosti – provedení podlah stáje s
hydroizolací, odvedení kejdy do nepropustné jímky. Kumulaci
s jinými záměry je možno vyloučit, vzhledem k tomu, že se v
okolí areálu nenacházejí jiné záměry než v oznámení
popsané, které by mohly s posuzovaným záměrem
spolupůsobit.

Umístění:

kraj:
obec:
kat. území:
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Zahájení:

předpoklad 2014

Dokončení:

předpoklad 2015

Oznamovatel:

František Hájek, Lesoňovice 33, 593 01 Bystřice nad
Pernštejnem

IČO:

423 18 335

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:
K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.
zpracoval Ing. Radek Přílepek (autorizovaná osoba k posuzování vlivů na životní prostředí)
obdržel krajský úřad vyjádření od níže uvedených subjektů:
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Bělohradská
3304, 580 01 Havlíčkův Brod, č.j.: ČIŽP/46/IPP/1406068.002/14/HZH, ze dne 23. 4. 2014
Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:
K předloženému záměru „Lesoňovice - mléčná farma“ nemá oddělení odpadového
hospodářství připomínek. V oznámení je dostatečným způsobem popsán vznik a způsob
nakládání s odpady vznikajícími v období výstavby i provozu mléčné farmy.
Nepožadujeme pokračování v procesu EIA.
Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.
Stanovisko oddělení ochrany ovzduší:
Předložené oznámení záměru realizace, popisuje z hlediska ochrany ovzduší navrhovaný
záměr po jehož ukončení bude zdroj chovu hospodářských zvířat - mléčná farma pana
Františka Hájka, představovat nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší v příloze č. 2
zákona č. 201/2012 Sb o ochraně ovzduší, tedy zdroj, jehož celková roční emise amoniaku
nepřekročí 5 t, při projektovaných stavech 88 ks dojnic, 40 telat, 70 jalovic, 20 ks krav bez
tržní produkce mléka a 20 ks výkrmu skotu.
K samotné realizaci předloženého záměru, u kterého nepředpokládáme vzhledem k umístění
v dostatečné vzdálenosti od obce významnější vliv na kvalitu ovzduší v okolí, zejména na
obtěžování pachovými látkami, nemáme připomínek.
Nepožadujeme pokračování v procesu EIA.
Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.
Stanovisko oddělení ochrany vod:
V případě realizace záměru bude část stáje stelivová. V oznámení je uvedeno, že hnůj z
porodny bude skladován na stávajícím hnojišti v areálu. Dále se zpracovatel oznámení
hnojištěm nezaobírá. Předpokládáme, že hnojiště je z hlediska kapacity dostatečné a
zabezpečené proti úniku závadných látek do vod povrchových nebo podzemních. Dále
upozorňujeme, že tekutá složka exkrementů je závadná látka a tudíž nepatří do kap. Odpadní
voda (str. 13). Závažných připomínek k záměru nemáme.
Nepožadujeme pokračování v procesu EIA.
Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.
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Stanovisko oddělení ochrany přírody:
Předložený záměr představuje výstavbu „mléčné farmy“ rozdělenou na dva stavební objekty
(kravín a skladovací nádrž na kejdu) v areálu bývalého zemědělského družstva v
Lesoňovicích. Z hlediska ustanovení zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) se lokalita záměru nenachází v žádném zvláště
chráněném území (4 km západně od hranice CHKO Žd'árské vrchy, 3 km západně od NPP
Švařec), ani v Evropsky významné lokalitě (2,5 km severozápadně od ELV U Hamrů). Podle
databáze na portálu ISOP AOPK ČR není v zájmové lokalitě evidován výskyt žádných zvláště
chráněných druhů živočichů nebo rostlin. Na území stavby není žádný významný krajinný
prvek, ať již ze zákona, nebo registrovaný, přímo v zájmové lokalitě se nenacházejí prvky
ÚSES. V zájmové lokalitě se nachází mezi areálem a nejbližším objektem hygienické ochrany
funkční zeleň, která nebude předmětem kácení. Vzhledem k tomu, že při realizaci záměru
nedojde k demolici žádných zemědělských objektů, nelze předpokládat negativní zásah do
hnízdišť antropogenně vázaných druhů ptáků. Vzhledem k rozměrům budovaného komplexu
stavebních objektů a jejich umístění na okraji zemědělského areálu na úpatí mírného svahu
upozorňujeme, že umístěním stavby dojde k ovlivnění krajinného rázu, ke kterému je nezbytný
souhlas orgánu ochrany přírody podle § 12 odst. 2 zákona. V této souvislosti dále požadujeme
v souladu s podmínkou uvedenou na str. 27 oznámení záměru doplnit po hranici areálu zeleň,
která by sloužila vedle estetických funkcí i k tlumení akustických a pachových funkcí z provozu
farmy. K záměru bylo dne 5. 3. 2014 vydáno OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina kladné stanovisko k
dotčení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí podle § 45i odst. 1 zákona, č.j.: KUJI
15215/2014 OZPZ 181/2014 Ku/40. Vzhledem k výše uvedeným okolnostem a s ohledem na
skutečnost, že stavební záměr bude proveden ve stávajícím zemědělském areálu na
parcelách vedených v katastru nemovitostí jako ostatní plocha s využitím jako manipulační
plocha, nemá inspekce k realizaci předloženého záměru za úsek ochrany přírody další
připomínky a nepožaduje další posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení a bude zahrnuto
v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.
Na základě výše uvedených stanovisek inspekce nepožaduje pokračování procesu EIA, dílčí
připomínky budou řešeny v navazujících správních řízeních.
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01
Jihlava, č.j.: KHSV/06482/2014/ZR/HOK/Roh, ze dne 24. 4. 2014
Dokumentace /oznámení/ předložená v rámci zahájení zjišťovacího řízení záměru „Lesoňovice –
mléčná farma“, je z hlediska zájmů na ochranu veřejného zdraví dostačující a záměr není
nutno dále posuzovat ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí v platném znění.
Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení a bude zahrnuto
v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.
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ZÁVĚR:
Záměr „LESOŇOVICE – MLÉČNÁ FARMA“ naplňuje dikci bodu 1.5 kategorie II. přílohy č. 1
k zákonu - (Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 50 do 180 dobytčích jednotek (1
dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti)), a to jako změna záměru dosahující příslušných
limitních hodnot (§ 4 odst. 1 písm. b) zákona). Dne 1. 4. 2014 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.
Na základě zjišťovacího řízení došel příslušný úřad k závěru, že záměr
„LESOŇOVICE – MLÉČNÁ FARMA“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

V rámci další projektové přípravy a navazujících správních řízení je žádoucí:
1. Dodržet technická opatření při výstavbě a provozování uvedená v kapitole D.4.
předloženého oznámení EIA.
2. Při zacházení se závadnými látkami vodám je nutno dodržovat ustanovení § 39 zákona č.
254/2001 Sb., v platném znění.
3. V následných správních řízení dořešit s věcně a místně příslušným orgánem ochrany
přírody, problematiku souhlasu vlivu stavby na krajinný ráz dle § 12 odst. 2 zákona ČNR č.
114/1992 Sb., v platném znění.
4. Do projektové dokumentace doplnit po hranici areálu zeleň, která by sloužila vedle
estetických funkcí i k tlumení akustických a pachových funkcí z provozu farmy.
Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2 zákona,
zejména:
Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci
Jedná o záměr, navržený v k. ú. Lesoňovice.
Závažnosti vlivů
Jedná se o změnu záměru dosahující příslušných limitních hodnot. Obdržená vyjádření
dotčených správních úřadů jsou bez zásadních připomínek. Z hlediska vlivů na veřejné zdraví
vydala krajská hygienická stanice souhlasné vyjádření.
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění, 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 711)
Město Bystřice nad Pernštejnem, jako dotčený územně samosprávný celek ve smyslu § 16
odst. 3 zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na
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úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem,
zpravodajem, apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Město Bystřice nad Pernštejnem zároveň žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni
vyvěšení této informace na úřední desce.

otisk úředního razítka

Mgr. Bc. Miroslav Janoušek
úředník odboru životního prostředí
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Rozdělovník

Oznamovatel:
1/ František Hájek, Lesoňovice 33, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem /obdrží poštou doporučeně/

Dotčené územní samosprávné celky:
2/ Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem /obdrží
prostřednictvím datové schránky/
3/ Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu - zde

Dotčené správní úřady:
4/ Krajský úřad Kraje Vysočina – zde
5/ Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01
Jihlava /obdrží prostřednictvím datové schránky/
6/ Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův
Brod /obdrží prostřednictvím datové schránky/
7/ Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina, Rantířovská 22, 586
05 Jihlava /obdrží prostřednictvím datové schránky/
8/ Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
/obdrží prostřednictvím datové schránky/

K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:
9/ Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha
10 /obdrží prostřednictvím datové schránky/

Na vědomí:
10/ Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, OŽP, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
/obdrží prostřednictvím datové schránky/
11/ Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, OÚP a SŘ, Příční 405, 593 01 Bystřice nad
Pernštejnem /obdrží prostřednictvím datové schránky/
12/ Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno /obdrží prostřednictvím datové schránky/
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