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 48606/2014
OZPZ 1568/2014 /Fr

Michal Fryš/564 602 504

15. 7. 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:

Dostavba střediska ŽV Sedlejov

Kapacita (rozsah) záměru:
Stávající kapacita
Stáj
Produkční stáj

Ustájení
Stelivové

Plocha pro telata
Teletník
Produkční stáj

Stelivové

Stáj prasnic

Bezstelivové

Odchovna selat
Celkem

Bezstelivové

Stelivové

Kategorie
Dojnice 1. lakt.
Dojnice 2. lakt.
Telata mléč. výživa
Telata rostl. výživa
Dojnice 1. lakt.
Dojnice 2. lakt.
Prasnice kojící
Prasnice jal. + březí
Odchov prasniček
Odchov selat

Kapacita
60
140
60
80
50
100
54
195
15
800
1554

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

Počet DJ
60
168
9
22,4
50
120
24,3
58,5
3
16
531,2

Nová kapacita
Stáj
Produkční stáj

Ustájení
Stelivové

Plocha pro telata
Teletník
Produkční stáj

Stelivové

Stáj prasnic

Bezstelivové

Odchovna selat
Celkem

Bezstelivové

Stelivové

Kategorie
Dojnice 1. lakt.
Dojnice 2. lakt.
Telata mléč. výživa
Telata rostl. výživa
Dojnice 1. lakt.
Dojnice 2. lakt.
Prasnice kojící
Prasnice jal. + březí
Odchov prasniček
Odchov selat

Kapacita
110
254
70
0
59
52
54
195
15
800
1609

Počet DJ
110
304,8
10,5
0
59
62,4
24,3
58,5
3
16
648,5

Charakter záměru:

Novostavba stáje pro dojnice (364 ks, 414,8 dobytčích
jednotek) na místě stávající stáje pro dojnice. Na místě
stávajícího teletníku bude postavena dojírna. V rámci
výstavby bude snížena kapacita ustájení ve druhé produkční
stáji pro dojnice ze 150 na 111 ks a budou zde chovány i
dojnice v období porodu. V areálu bude zvýšena celková
kapacita ustájení pro dojnice z 350 na 475 ks dojnic. Stávající
stáje prasat budou využívány beze změn. V rámci celého
areálu bude počet dobytčích jednotek navýšen o 117,3
Celková kapacita areálu pak bude 648,5 dobytčích jednotek.
Dle vyjádření příslušného stavebního úřadu je navržený
záměr v souladu s platným územním plánem obce Sedlejov.

Umístění:

kraj:

Vysočina

obec:

Sedlejov

kat. území:

Sedlejov

Zahájení:

předpoklad červen 2015

Dokončení:

předpoklad cca 5 měsíců od zahájení

Oznamovatel:

Zemědělské družstvo Sedlejov, Sedlejov čp. 45, 588 62 Urbanov

IČO:

00137031

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:
K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu zpracoval Ing. Petr
Pantoflíček (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:
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Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina z 27. 6. 2014
(ochrana ovzduší)
Krajské hygienické stanice kraje Vysočina z 2. 7. 2014
Krajské veterinární správy Státní veterinární správa pro Kraj Vysočina z 25. 6. 2014
České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod z 7. 7. 2014
Požadavek na další posuzování nebyl v žádném obdrženém vyjádření uplatněn.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství s realizací záměru
souhlasí a nepožaduje jej posuzovat dle zákona. Uvádí, že se jedná o zdroj emisí a amoniaku
a pachových látek. Dle předloženého návrhu ochranného pásma předpokládá, že stanovený
imisní limit pro amoniak nebude v blízkosti obytné zástavby překročen. Z tohoto důvodu je
příspěvek posuzovaných škodlivin přijatelný a v součtu se stávající imisní zátěží nezpůsobí
významné zhoršení imisní zátěže. Upozorňuje, že před zahájením územního nebo stavebního
řízení předloží provozovatel žádost o souhlas k umístění stavby nebo ke stavbě (změně
stavby) zdroje znečišťování ovzduší. závazné stanovisko ke změně stavby zdroje
znečišťování ovzduší včetně odborného posudku a rozptylové studie zpracované
autorizovanou osobou. V případě vydání kladného závazného stanoviska k umístění nebo ke
stavbě stacionárního zdroje znečišťování ovzduší budou v tomto stanovisku stanoveny
provozovateli další podmínky z hlediska ochrany ovzduší.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina nepožaduje záměr projednat dle zákona za
předpokladu splnění těchto podmínek:
 Budou dodržena veškerá opatření uvedená v kapitole D.IV oznámení.
 ¨Bude vyhlášeno ochranné pásmo střediska ŽV Sedlejov dle návrhu ochranného
pásma uvedeného v předloženém oznámení.
Vypořádání příslušným úřadem:
Bude zahrnuto v podmínkách 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 při realizaci budou vznikat zejména demoliční
odpady, jejich výčet a dále výčet odpadů vznikajících v době provozu a v případě havárie je
dostatečný. Způsob nakládání s odpady je také dostatečně popsán. Z hlediska odpadového
hospodářství nemá připomínek, nepožaduje pokračování v procesu EIA.
Oddělení ochrany ovzduší uvádí, že areál farmy představuje vyjmenovaný zdroj znečišťování
ovzduší podle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. Podmínky ochrany ovzduší budou
stanoveny v navazujících správních řízeních a provoz se bude řídit schváleným provozním
řádem. Pokračování procesu EIA není požadováno.
Oddělení ochrany vod nemá k záměru připomínky. Uvádí, že potřebné zdroje, spotřeba vody,
odpadní vody, rizika havárie, vlivy na kvalitu vod, hydrologické a hydrogeologické poměry jsou
v oznámení dostatečně posuzovány. Pokračovat v procesu EIA nepožaduje.
Oddělení ochrany přírody souhlasí s názorem zpracovatele oznámení, že nedojde k ovlivnění
krajinného rázu.(stáj bude obdobných půdorysných rozměrů jako původní, bude odcloněna
ostatními objekty v areálu). Uvádí, že v demolovaném objektu stáje nelze vyloučit přítomnost
zvláště chráněných druhů živočichů např. vlaštovky obecné, rorýse obecného. Dle inspekce je
nutné si vyžádat výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů, stanovení
odchylného postupu. Nepožaduje pokračování procesu EIA.
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Vypořádání příslušným úřadem:
V závěru zjišťovacího řízení byla uplatněna podmínka na termín provádění demolice stáje pro
dojnice mimo hnízdní období vlaštovky obecné, rorýse obecného.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina uvádí, že nemá
námitky.
ZÁVĚR:
Záměr „Dostavba střediska ŽV Sedlejov“ 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.
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 ŽV Sedlejov „
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona

Podmínky závěru zjišťovacího řízení:
1. Vyhlásit ochranné pásmo střediska ŽV Sedlejov dle návrhu ochranného pásma
uvedeného v oznámení záměru Dostavba střediska ŽV Sedlejov.
2. Demolici objektu stáje pro dojnice provádět v období od cca konce října do cca
poloviny dubna, tj. mimo hnízdní období vlaštovky obecné, rorýse obecného.
3. Zpracovat (aktualizovat) havarijní plán dle vyhl. č. 450/2005 Sb. a tento předložit do
kolaudace ke schválení vodohospodářskému orgánu (aplikaci statkových hnojiv na
zemědělskou půdu provádět na základě schváleného plánu organického hnojení, při
používání statkových hnojiv postupovat dle § 9 zák.č. 156/1998 Sb., o hnojivech).
4. V následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro
shromažďování jednotlivých druhů odpadů, zejména pak kategorie N a ostatních látek
škodlivých vodám. Tyto ukládat pouze ve vybraných a označených prostorách
v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství.
5. 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 stavby a způsobu jejich
zneškodnění nebo využití vést odpovídající evidenci.
6. V případě zvýšené prašnosti při suchém počasí provádět zkrápění míst, kde prašnost
vzniká, provádět očistu kol techniky před výjezdem na komunikace (minimalizovat
zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti).
7. Pohonné hmoty doplňovat do stavebních mechanizmů a údržbu stavebních strojů
provádět pouze na zabezpečených místech.
8. Minimalizovat negativní vlivy stavebních prací a dopravy v průběhu výstavby na
nejbližší okolí, a to tak že práce budou omezeny na denní hodiny a investor bude dbát
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na plynulost dopravy na dohodnutých trasách a bude provádět pravidelnou očistu
přilehlých komunikací.
9. Dodavatel stavby předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob jejich využití respektive zneškodnění.
10. Podlahy stáje, hnojnou koncovku a plochy pro telata provést jako nepropustné, ke
kolaudaci doložit jejich vodonepropustné složení.
11. Zajistit důsledné oddělení toku dešťových vod mimo prostory možné kontaminace
(zastřešená hnojná koncovka, stání techniky, manipulační prostory s uhynulými
zvířaty).
12. Zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, včasným
vyvážením statkových hnojiv, čistotou provozu, zabezpečením kadaverů a udržováním
dopravních prostředků v dobrém technickém stavu.
13. Důsledně rekultivovat všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu
prevence ruderalizace území a šíření plevelů.
14. Zajistit optimální provětrávání stájí z důvodu dostatečné obměny vzduchu v objektu.
15. Projekt sadových úprav /rozsah, druhovou skladbu/ včetně následné péče o dřeviny
projednat s odborem životního prostředí Městského úřadu Telč.
16. Udržovat celý areál v čistotě a pořádku, nezastavěné plochy pravidelně ošetřovat a tím
zamezit šíření plevelů.
17. Udržovat komunikace v čistém stavu, zejména při manipulaci s chlévskou mrvou.
18. Zajistit všechna protinákazová opatření, řešit veterinární, dezinfekční a deratizační
postupy podle příslušných předpisů.
19. V případě likvidace objektu (po požáru aj.) postupovat v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb. o odpadech z titulu původce odpadu a v souladu se stavebním
zákonem.
20. V případě likvidace chovu ze zooveterinárních důvodů důsledně dbát ochrany složek
životního prostředí ve vztahu k použitým sanačním látkám a postupům.
Povaha záměru ve vazbě na lokalizaci
Záměr je navržen v areálu zemědělského střediska v Sedlejově, které je situováno mimo
souvisle zastavěnou část obce.
Závažnosti vlivů
Zdrojem znečišťování ovzduší budou emise amoniaku a pachových látek z chovu
hospodářských zvířat. Odkliz chlévské mrvy bude prováděn dvakrát denně na hnojnou
koncovku u stájí a dále na hnojiště v areálu. Celková emise amoniaku z areálu zemědělského
družstva bude z původního stavu 19,20 t/rok navýšena po modernizaci střediska na 21,31
t/rok. Při plánovaném využití snižujících technologií (opatření) ve stájích chovu skotu,
z uskladnění exkrementů a při aplikaci exkrementů budou celkové emise amoniaku z provozu
farmy výrazně nižší. Pro farmu byl proveden výpočet ochranného pásma. Navrhované
ochranné pásmo nezasahuje nejbližší obytnou zástavbu, která se nachází jihozápadně od
areálu farmy. Splnění hygienických limitů hluku 50 dB pro denní a 40 dB pro noční dobu lze
očekávat na hranicích areálu (areál živočišné výroby a nová stáj pro dojnice s dojírnou jsou
umístěny v dostatečné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby). Dle nárůstu počtu dojnic
v areálu lze odhadovat, že celkové roční navýšení dopravy spojené s provozem areálu
živočišné výroby bude cca o čtvrtinu oproti stávajícímu stavu (těžiště dopravy budou
představovat přejezdy s krmením mezi stájemi a sklady krmiv a ve vlastním areálu při krmení).
Dle umístění areálu v rámci hospodářského obvodu oznamovatele lze předpokládat, že větší
část dopravy bude směrována zcela mimo obytnou zástavbu obce Sedlejov. Dle stanoviska
příslušného orgánu ochrany přírody nemůže mít záměr významný vliv na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality, ptačí oblasti.
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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 722)
Obec Sedlejov 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 obec Sedlejov žádáme o neprodlené
písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce.

otisk úředního razítka

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

Zemědělské družstvo Sedlejov, Sedlejov čp. 45, 588 62 URBANOV

Dotčené územní samosprávné celky:
2/ Obec Sedlejov, 588 62 URBANOV
3/ Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu - zde
Dotčené správní úřady:
4/ Krajský úřad Kraje Vysočina - zde
5/ Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 TELČ
6/ Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Tolstého 15, 586 01 JIHLAVA
7/ Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
HAVLÍČKUV BROD
8/ Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina, Rantířovská 22,
586 05 JIHLAVA
K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:
9/ Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10
Na vědomí :
10/ Městský úřad Telč, stavební úřad, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 TELČ
11/ Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO
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