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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

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

Číslo jednací: KUJI 68173/2017 OZPZ 2356/2017

Rozhodnutí
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EIA“)
Identifikační údaje
Název záměru:

Teletník Nový Telečkov

Zařazení záměru dle
přílohy č. 1 k zákonu
o EIA:

Kategorie II, bod 1.5 Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských
zvířat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka =
500 kg živé hmotnosti) (záměry neuvedené v kategorii I)

Kapacita (rozsah)
záměru:

Současný stav:
Stáj

Ustájení

Kategorie

Kapacita

Počet
DJ

1 Výkrmna
prasat

bezstelivové

prase výkrm

200

24

2 OMD

stelivové

3 Teletník
4 Plocha pro
telata
Celkem

stelivové

býci výkrm
jalovice 7-24 m.
telata rostl. výživa

192
96
130

140,16
59,52
36,4

stelivové

telata mléč. výživa

70

10,5

688

270,58

Nově navržený stav:
Stáj

Ustájení

Kategorie

Kapacita

Počet
DJ

1 Výkrmna
prasat

bezstelivové

prase výkrm

0

0

2 OMD

stelivové

3 Teletník

stelivové

býci výkrm
jalovice 7-24 m.
telata rostl. výživa
Jalovice 7-10 m.

192
96
120
90

140,16
59,52
33,6
50,4

telata mléč. výživa

70

10,5

568

294,18

4 Plocha pro
telata
Celkem

stelivové

Posuzovaný záměr řeší odchov telat tím, že na místě stávajícího
nevyhovujícího teletníku bude vybudován nový objekt. Oproti
současnému stavu dojde v areálu k navýšení o 23,6 DJ.
Umístění záměru:

kraj: Kraj Vysočina
obec: Nový Telečkov
k. ú.: Nový Telečkov (708003)
Parcelní čísla záměrem dotčených pozemků a staveb, v k. ú. Nový
Telečkov, jsou: st. 61/1, st. 61/2, 97/13 a 97/16.

Oznamovatel –
účastník řízení dle § 27
odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů:
Zpracovatel oznámení:

Liber, družstvo vlastníků, IČ 494 47 921, se sídlem Rudíkov 266, 675
05 Rudíkov

Ing. Petr Pantoflíček, Přestavlky u Čerčan 14, 257 23 Přestavlky u
Čerčan (držitel autorizace dle § 19 zákona o EIA)

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Posuzovaný záměr řeší výstavbu nové stáje, nacházející se uvnitř stávajícího zemědělského
areálu, kde je v současné době chován mladý skot a prasata. V areálu se také nachází sklady
objemných krmiv a jímka na odpadní vody. Umístění nové stáje je navrženo na místě stávajícího
teletníku. Stáj pro prasata bude zdemolována, popřípadě využita k jiným účelům, než je chov
hospodářských zvířat. Ostatní stáje pro jalovice a telata ve středisku nebudou v rámci výstavby
nové stáje měněny. Kvůli provozu ostatních stájí v areálu jsou vlivy posuzovány společně
s těmito objekty a to zejména ve vztahu k emisím pachových látek a amoniaku, a spotřebě
vstupních surovin.
V současnosti se v okolí areálu vyskytují zemědělské areály. Jde především o velkokapacitní
chov prasat východně od posuzovaného záměru společnosti AGROFARM, a.s. a areál
soukromého zemědělce západně. Areál soukromého zemědělce je zaměřen hlavně na
rostlinnou výrobu a z části malý chov skotu v řádu několika kusů. Z hlediska produkce emisí
amoniaku a zápachu jde o zanedbatelný počet. Areál chovu prasat východně od záměru má
integrované povolení pro Intenzivní chov prasat s kapacitou 7 200 ks prasat na porážku nad 30
kg a dále s kapacitou pro 960 ks prasnic. Produkce zápachových látek v tomto areálu byla
posouzena v lednu 2013, kdy byl prováděn výpočet ochranného pásma chovu zvířat
v souvislosti s plánovanou, ale neuskutečněnou, výstavbou výkrmny prasat v posuzovaném
areálu oznamovatele (Liber, družstvo vlastníků). V tomto výpočtu byly zahrnuty oba areály
společně s výsledkem, že ani provoz obou areálů nepředstavuje dosah tohoto společného
pásma do obytných zón obce Nový Telečkov. Posuzovaným záměrem (výstavbou nové stáje)
nedochází ke zvětšení rozsahu ochranného pásma oproti stávajícímu stavu, čímž je
dokladováno, že i při synergickém působení kapacitně mnohem většího areálu chovu prasat,
neznamená provoz posuzovaného areálu negativní ovlivnění obyvatel nejbližších obytných
domů. Další jiné související záměry nejsou známy a ani možnost kumulace záměru s jinými
záměry.
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Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Nová stáj pro telata a jalovice je novostavbou na místě stávajícího teletníku. Jde o
jednopodlažní halový objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech 68,72 x 17,84 m, se sedlovou
střechou, výška po hřeben +7,332. Stavební soustava má nosnou konstrukci ocelovou s příčným
rozponem 17,35 m a podélným modulem 14 x 4,9 m. Obvodový plášť podélných stěn je navržen
ze železobetonových panelů tl. 120 mm do výšky +0,850. Až k okapu je navržen ventilační
systém tvořený shrnovacími plachtami se sítí. Štíty jsou do výšky +1,500 navrženy v tl. 180 mm
z monolitického betonu vyztuženého sítí. Zbývající část štítů bude opláštěná plechem
zinkovaným a lakovaným. Střešní plášť bude z vlnité polykarbonátové střešní krytiny na
ocelových pozinkovaných vaznicích profilu „Z“. Ve hřebeni bude osazena větrací štěrbina bez
regulace. Podlaha bude z betonové mazaniny. V objektu budou udělány rozvody vody, elektro a
instalace provozních souborů krmení, napájení a ustájení. Dispoziční řešení stáje vychází
z požadavků kladených na volné stelivové ustájení telat ve skupinových kotcích. Je navržena
dvouřadá průjezdná stáj se souvislými řadami kotců členěných na krmiště a lehárnu a krmnou
chodbu situovanou v podélné ose stáje. Na stáj navazuje nezastřešená vyhrnovací plocha.
Krmení bude zajištěno ze středového krmného stolu. Krmivo bude zakládáno mobilním krmným
vozem. Vstup do krmného stolu zabraňují šíjové zábrany. Krmný stůl je opatřen v šířce 700 mm
polymerbetonovou vložkou a to po obou stranách. Do krmiště budou zvířata vstupovat průchody
mezi kotci. Krmiště na straně žlabu je zakončeno předpožlabnicovým stupínkem, zamezující
kálení do žlabu. Napájení bude řešeno vyhřívanými napájecími žlaby v každém kotci. Ustájení
skotu je navrženo ve volném kotcovém stelivovém ustájení. Hnůj bude vyhrnován na hnojnou
koncovku a odvážen na hnojiště mimo areál. Krmiště je vyklízeno při pobytu zvířat v ložišti a
naopak. Nastýlání bude prováděno zastýlacím vozem. Ve stáji nebude zřizována žádná stájová
kanalizace. Dešťové vody z nové hnojné koncovky budou odkanalizovány do stávající jímky
Wolf s dostatečnou kapacitou. Prosvětlení stáje bude řešeno pomocí prosvětlovacích prvků
v ploše střechy a částečně otevřenými bočními stěnami objektu a zářivkovými tělesy.
Záměr „Teletník Nový Telečkov“ naplňuje dikci bodu 1.5 Zařízení k intenzivnímu chovu
hospodářských zvířat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé
hmotnosti) (záměry neuvedené v kategorii I), kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu o EIA, jako
změna záměru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona o EIA.
V souladu s § 7 zákona o EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění,
zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován dle zákona
o EIA. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení dle § 22 písmene a) zákona o EIA byl
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství.
Na základě informací, uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádřeních k oznámení
a zjišťovacího řízení, provedeného dle zásad, uvedených v příloze č. 2 k zákonu o EIA,
rozhoduje příslušný úřad, že záměr
„Teletník Nový Telečkov“
nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován
dle zákona o EIA.
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Odůvodnění
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení
zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:
Posuzovaný záměr je umístěn ve stávajícím zemědělském areálu. Dle předloženého oznámení
vlivy záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí v území spojené s realizací záměru nebudou
významné. Vlivy z hlediska dotčení kvality ovzduší je možno předpokládat v rámci nejbližšího
okolí stáje. Dle propočtu návrhu ochranného pásma chovu zvířat nedochází k zasažení nejbližší
obytné zástavby rozsahem tohoto pásma.
Na základě výše uvedeného, oznámení záměru a vyjádření k němu uplatněným, dospěl
příslušný úřad k závěru, že intenzita zásahů do složek životního prostředí nebude významná.
Po předložení projektové dokumentace bude záměr dále řešen v následných samostatných
řízeních vedených podle „složkových zákonů“. Vlivy na zájmy chráněné zákonem o EIA jsou
jednoznačně určeny a není tedy třeba je v dalším procesu o posuzování vlivů na životní
prostředí upřesňovat.
I. Charakteristika záměru
Cílem posuzovaného záměru je modernizace odchovu telat ve společnosti oznamovatele. Na
místě stávajícího nevyhovujícího teletníku bude vybudována nová stáj pro ustájení telat. Nová
stáj je určena pro ustájení 120 ks telat v období rostlinné výživy a 90 ks jalovic ve věku 7 – 10
měsíců, které budou ustájeny ve stelivovém provozu, ve skupinách se systémem kotcového
ustájení pro jednotlivé věkové kategorie mladého skotu.
Záměr byl zpracován a předložen k posouzení v jedné variantě. Umístění záměru bylo vybráno
především z důvodů možnosti využití stávajícího zázemí na farmě a návaznost na ostatní stáje
pro mladý skot v areálu. V oznámení nejsou také řešeny žádné technologické varianty, protože
stelivová technologie chovu je oznamovatelem preferována.
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru je v roce 2018 a předpokládaná doba výstavby
bude přibližně 6 měsíců.
II. Umístění záměru
Kraj: Kraj Vysočina
Obec: Nový Telečkov
Katastrální území: Nový Telečkov (708003)
Záměr je umístěn ve stávajícím zemědělského areálu. Parcelní čísla záměrem dotčených
pozemků a staveb, v k. ú. Nový Telečkov, jsou: st. 61/1, st. 61/2, 97/13 a 97/16.
Vyjádření příslušného stavebního úřadu (Městský úřad Třebíč, odbor výstavby) z hlediska
územně plánovací dokumentace bylo obsaženo ve vyjádření Městského úřadu Třebíč, odboru
rozvoje a územního plánování ze dne 9. 8. 2017, č. j. ORÚP 51845/17 – SPIS 1/2017/Nev. Ve
vyjádření, je uvedeno, že předložený záměr je v souladu s požadavky na využití území za
předpokladu, že budou splněny podmínky prostorového uspořádání funkční plochy zemědělské
výroby a staveb dle platného Územního plánu Nový Telečkov.
Posuzovaný záměr se nenachází na území žádné z kategorií zvláště chráněných území ve
smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále
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jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“). Dotčená lokalita není v kolizi s žádnými významnými
krajinnými prvky dle § 3 zákona o ochraně přírody a krajiny a ani s významnými krajinnými prvky
registrovanými dle § 6 zákona o ochraně přírody a krajiny. Nejbližším významným krajinným
prvkem ze „zákona“ je přibližně 200 m východně od areálu protékající Telečkovský potok.
V okolí záměru se vyskytuje jeden prvek územního systému ekologické stability, a to částečně
funkční, lokální biokoridor LBK 21-22, vedoucí kolem vodoteče „Telečkovský potok“ a navržené
lokální biocentrum LBC 22, východně od areálu. Záměrem nejsou dotčena území přírodních
parků. V řešeném území záměru nedojde k ovlivnění soustavy Natura 2000.
Dne 31. 7. 2017 pod č. j. KUJI 61016/2017 OZPZ 1809/2017 vydal Krajský úřad Kraje Vysočina,
odbor životního prostředí a zemědělství stanovisko, v souladu s ustanovením § 45i odst. 1
zákona o ochraně přírody a krajiny, k výše uvedenému záměru, ve kterém je uvedeno, že záměr
nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000).
Místo záměru se nenachází v ochranném pásmu žádného vodního zdroje. Dle nařízení vlády č.
262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, patří katastr obce do
zranitelných oblastí. V kontaktu s posuzovaným územím se nenacházejí ložiska surovin a
nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
V možném dosahu vlivů posuzovaného záměru se nenachází žádné významné architektonické
nebo historické památky ani archeologická naleziště, které by mohly být provozem stáje a jejími
vlivy dotčeny.
Posuzovaný záměr nebude zdrojem nepříznivých vlivů přesahujících státní hranice.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
Vlivy na obyvatelstvo
Ovlivnění obyvatel nejbližších domů od záměru (západně od areálu) v průběhu výstavby stáje
bude nevýznamné a časově omezené. S ohledem na charakter provozu a větší vzdálenosti
nejbližší obytné zástavby od posuzovaného záměru než je rozsah vypočteného ochranného
pásma chovu lze konstatovat, že přímými vlivy a účinky provozu areálu nebude obyvatelstvo
nejbližší obce zasaženo.
Během výstavby by nemělo docházet k narušení faktoru pohody obyvatel obce Nový Telečkov.
Frekvence dopravy, vzhledem na odvoz a dovoz poměrně malého množství stavebních
konstrukcí nebude významná. Během stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené
zatížení okolí farmy hlukem ze stavebních strojů, zejména při provádění bouracích a zemních
prací. Uvedené činnosti budou prováděny výhradně v denní době, nepředpokládá se provádění
stavební činnosti v noční době, ve dnech pracovního klidu a o svátcích. Výrazné zvýšení
dopravního a stavebního hluku na staveništi se neočekává. Místo realizace záměru je
dostatečně vzdáleno od obytné zástavby a neočekává se tedy nějaké hlukové ovlivnění obce.
Narušení faktorů pohody v průběhu provozu záměru trvalým zápachem z chovů zvířat v areálu
na základě údajů z oznámení záměru je nepravděpodobné. Pachové emise směrem k nejbližší
obytné zástavbě u areálu nelze ovšem zcela úplně vyloučit, a to zejména při velmi nepříznivých
rozptylových podmínkách za současného působení východních větrů. V oznámení záměru
(příloha č. 7 oznámení záměru) byl uveden návrh ochranného pásma chovu, zabývající se

Číslo jednací: KUJI 68173/2017

OZPZ 2356/2017

Číslo stránky

5

produkcí a šířením pachových látek do okolí areálu a to v závislosti na různých faktorech toto
šíření ovlivňující. Návrh ochranného pásma dokládá, že vlivem provozu posuzovaného záměru
zůstane rozptylová situace v okolí areálu prakticky stejná a nedojde uvažovaným záměrem ke
zhoršení stávající situace. Nejbližší obytná zástavba nebude rozsahem navrženého ochranného
pásma zasažena. V porovnání se stávajícím stavem dojde naopak ke zmenšení rozsahu
ochranného pásma směrem k obytné zástavbě obce. Ochranné pásmo je dle metodiky navíc
vypočteno na maximální kapacitu stájí. Při technologické nekázni v rámci aplikace vedlejších
organických produktů v obdobích s větrnějším počasím, může být faktor pohody narušen
aplikací na návětrné straně obcí na pozemky přiléhající k obytné zástavbě. Výrazné zmírnění
takového vlivu bude řešeno vhodnou organizací prací z hlediska vyhnojování pozemků v rámci
plnění rozvozového plánu. Vlivy na obyvatelstvo zprostředkovaně přes jednotlivé složky
životního prostředí se také nepředpokládají a produkce amoniaku není natolik významná, aby za
normálních rozptylových podmínek mohla ovlivnit pohodu v obci.
Z hlediska zdravotního rizika nebude výstavba znamenat z hlediska emisí z dopravy v porovnání
s dnešním stavem významné riziko, bude znamenat pouze dočasné nepříliš významné zvýšení
hlukové zátěže související se stavebními pracemi. Výstavba bude probíhat v denních hodinách.
Během provozu přicházejí teoreticky v úvahu dva druhy ovlivnění zdravotního stavu, a to emise
znečišťujících látek do ovzduší a akustická zátěž. Dle údajů z oznámení záměru lze emise z
liniových zdrojů pokládat za zanedbatelné. Emise ze stájí skotu jsou řešeny přirozeným
odvětráváním velmi vzdušných staveb, čímž dochází k odpovídajícímu naředění na
koncentrace, nedosahující emisních limitů a tedy i z hlediska zdravotního rizika je není nutno
pokládat za významné. Při dodržování bezpečnostních a dalších legislativních předpisů nehrozí
obyvatelům obce žádná zdravotní rizika. Dalším aspektem z hlediska provozu posuzovaného
záměru je problematika hlukové zátěže ze stacionárních zdrojů hluku a z dopravy. Provedením
záměru nevzniknou v lokalitě žádné nové významné stacionární zdroje hluku. Větrání je
přirozené a tedy nebude docházet ke vzniku nadměrné hlučnosti při ventilaci, která by mohla
překročit povolené hodnoty u obytné zástavby obce. Také hlučnost způsobená krmením a
vyhrnováním hnoje nebude zvyšovat ekvivalentní hladinu zvuku v obytné zástavbě. U obytné
zástavby nejsou v současné době překračovány platné limity pro hluk. Stáj bude umístěna uvnitř
areálu v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. Doprava nebude znamenat
zaznamenatelnou negativní změnu v akustické situaci podél příjezdové komunikace, protože
vlivem provozu stáje nedojde k patrnému zvýšení frekvence dopravy v lokalitě areálu.
Vlivy na ovzduší
V průběhu výstavby je třeba počítat s nepříliš významným navýšením emisí prachu, obzvláště
při manipulaci se sypkými materiály během výstavby.
Areál střediska živočišné výroby spadá v současnosti i při navrhované kapacitě dle zákona
č. 201/2012, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 2 mezi „Vyjmenované
stacionární zdroje“ pod bodem 8 - Chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí
amoniaku nad 5 tun včetně. V oznámení záměru (příloha č. 7 oznámení záměru) byl uveden
návrh ochranného pásma střediska živočišné výroby, s tím, že emise zápachových látek a
amoniaku, na základě zadaných kapacit a technologií chovu, bude celkem malého rozsahu a
nebude zasahovat nejbližší obytnou zástavbu obce. Liniové zdroje znečištění budou
představovat dopravní prostředky, pohybující se po přilehlých částech příjezdových komunikací
a v prostoru vlastního areálu živočišné výroby. Bude se jednat především o dovoz objemných
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krmiv do skladů ve středisku a odvoz statkových hnojiv. Po realizaci záměru nedojde ke zvýšení
frekvence dopravy spojené s provozem celého areálu. Doprava bude probíhat zejména mimo
obytnou zástavbu, uvnitř areálu a po silnicích mimo obec. Vzhledem k nepříliš významné
produkci škodlivin z liniové dopravy lze konstatovat, že tato emisní zátěž s ohledem na
nevýznamnou frekvenci předpokládané dopravy, nepředstavuje v dané lokalitě významné
ovlivnění okolního životního prostředí. U objektu je také předpokládán minimální únik tepla a
nelze tedy předpokládat žádné tepelné ovlivnění mikroklimatu.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Provedením záměru nelze očekávat, že v porovnání s původním stavem, dojde ke zvýšení
spotřeby vody. Areál je napojen na veřejný vodovod s dostatečnou kapacitou. Realizace
posuzovaného záměru tek nebude mít negativní vliv na stávající zdroje vody.
V rámci záměru je navrhováno vodotěsné řešení stájových podlah a ostatních manipulačních
ploch se statkovými hnojivy. V navržené stáji nebudou vznikat žádné odpadní vody, protože moč
zvířat bude nasáknuta slámou. Také nebude zvyšován počet ošetřovatelů skotu a tedy nebude
zvyšována produkce splaškových odpadních vod ze sociálního zařízení. Hnůj bude vyhrnován
na novou hnojnou koncovku. Koncovka bude odkanalizována do stávající kruhové betonové
jímky. V rámci výstavby nové stáje nedojde ke změnám v produkci statkových hnojiv v rámci
celého podniku oznamovatele. Pro prevenci znečištění dešťových vod kadavery je řešeno
shromažďování uhynulých kusů do kafilerního boxu střediska. Podmínkou ochrany povrchových
a podzemních vod v širším katastru rozvozu vedlejších organických produktů z areálu je nutná
pravidelná aktualizace havarijního plánu areálu, včetně plánu hnojení, při respektování zvláště
chráněných území, údolních niv toků, okrajů rybníků s přihlédnutím k zásadám aplikace v PHO
vodních zdrojů. Dle zpracovatele oznámení by při respektování všech podmínek uvedených
v oznámení nemělo docházet k negativnímu ovlivnění povrchových ani podzemních vod
v posuzované lokalitě a také nedojde k žádnému negativnímu ovlivnění kvality vod na
katastrech, na které budou statková hnojiva aplikována.
S ohledem ke skutečnosti, že nejde o velký rozsah výstavby mimo zpevněné plochy, nedochází
k patrnému rozšíření zástavby na úkor rostlého terénu a tím ani k výraznému zvýšení odtoku
dešťových vod z lokality. Dešťové vody ze střechy budou svedeny na travnaté plochy v okolí
stáje jako v současném stavu. S ohledem na malé zvýšení plochy střechy oproti stávajícímu
stavu, není nutno uvažovat s dopady na odtokové poměry. Posuzovaný záměr nezasahuje do
stávajících systémů odvodnění zemědělských pozemků a nezasahuje do žádného vodního toku.
Záměr neovlivní odvodnění dané lokality ani nezmění charakter odvodnění celé oblasti.
Provedením záměru by nemělo dojít k ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod.
Podzemní voda by neměla být záměrem zasažena. Hydrologické změny v důsledku provedení
stavby se nepředpokládají a je možno konstatovat, že záměr nebude mít žádný negativní vliv na
hladiny podzemních vod, průtoky nebo vydatnost vodních zdrojů.
Vlivy na půdu a horninové prostředí
Uskutečněním záměru nedojde k záboru pozemků náležející do ZPF. Zprostředkovaným vlivem
na půdu může být plošná aplikace statkových hnojiv, neboť má vliv na fyzikálně chemické
vlastnosti půd (zlepšování podílu organických látek v půdě). Jejich zaorání přispívá rovněž k
provzdušnění půdy. Negativním dopadem může být eutrofizace půd při přehnojení nebo při
nerovnoměrné aplikaci. Zatížení zemědělské půdy živočišnou výrobou v podniku oznamovatele
je průměrné. Nehrozí tedy, že by zemědělská půda byla přehnojována statkovými hnojivy.
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Provedením záměru nedojde k zásadnímu navýšení počtu chovaných zvířat v přepočtu na DJ a
oznamovatel hospodaří na dostatečném množství pozemků (přibližně 1 200 ha zemědělské
půdy). Nedojde ani ke změnám v struktuře statkových hnojiv. Budou tak nadále dodržovány
zásady správné zemědělské praxe a zároveň zákonné limity pro hnojení pozemků. Záměr
negeneruje vlivy na horninové prostředí např. hloubkovým zakládáním objektu, nebo dosahem
do území, chráněném dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vlivy na floru, faunu a ekosystémy
Posuzovaný záměr je realizován ve stávajícím areálu výstavbou objektu na místě stávajícího
objektu. Budou tedy dotčeny pouze plochy, nenacházející se v přírodě blízkém stavu. Záměr
neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin. V
areálu se plochy s takovými výskyty nenacházejí. Plochy s takovými výskyty jsou soustředěny
do některých skladebných prvků územního systému ekologické stability nebo do prostorů při
výchozech podloží, které budou vyloučeny z aplikace vedlejších organických produktů. Vlivy na
floru lze tedy pokládat za nevýznamné.
Z hlediska vlivů na faunu záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo
regionálně vzácných druhů živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor. Výstavbou nejsou ani
ohroženy jiné populace jiných druhů živočichů. Nedochází k rušení hnízdních možností ve
významnějších porostech, ani k náhradě lučních porostů nebo druhově rozmanitých
bylinotravních lad zastavěnými či zpevněnými plochami. Vlivy na populace živočišných druhů
lze tedy pokládat za nevýznamné.
Přímé vlivy posuzovaného záměru na ekosystémy, s ohledem na jeho charakter, budou
nevýznamné. Posuzovaným záměrem nedojde k dotčení skladebných prvků ÚSES, ani lokalit
soustavy Natura 2000. Žádný významný krajinný prvek dle § 3 zákona o ochraně přírody a
krajiny není realizací posuzovaného záměru přímo dotčen.
Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Záměr je realizován jako dostavba stávajícího zemědělského areálu. Navržená stáj bude
realizována na místě stávající stáje, uvnitř zemědělského areálu. Nedochází tedy k ovlivnění
krajiny mimo areál. Provedení záměru neznamená v rámci areálu zvýšení objektů ani významné
zvětšení jejich hmoty. Zůstává zachována dominující horizontální hmota objektů. Vlivy na
estetické kvality území lze tedy pokládat za nevýznamné.
Vlivy na další parametry životního prostředí
Vlivy na funkční využití území nenastanou. Posuzovaný záměr nevyžaduje zvláštní
infrastrukturu nebo vyvolané investice, ovlivňující charakter krajiny, stav ekosystémů nebo
způsob využití území. Záměr neobsahuje prostory, vyžadující zvláštní ochranu ohledně
radonového rizika. Záměrem nedojde k ovlivnění zájmů památkové péče. Také neznamená
žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty
nemateriální povahy. V blízkém okolí areálu se nenachází rekreační objekty a střediska, které by
mohly být provozem areálu ovlivněny. Provedením záměru nedojde k nežádoucím vlivům na
možné rekreační využití krajiny.
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2. Úkony před vydáním rozhodnutí:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále také „KrÚ Kraje
Vysočina, OŽPZ“), obdržel jako příslušný úřad dle § 22 písmene a) zákona o EIA dne 29. 8.
2017 oznámení záměru „Teletník Nový Telečkov“, zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu o EIA.
Dne 30. 8. 2017 bylo zahájeno zjišťovací řízení rozesláním oznámení záměru dotčeným územně
samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům dopisem č. j. KUJI 62419/2017 OZPZ
2356/2017. Informace o oznámení záměru byla zveřejněna dle § 16 zákona o EIA na úředních
deskách: Kraje Vysočina 1. 9. 2017 a obce Nový Telečkov 1. 9. 2017.
Oznámení záměru bylo také zveřejněno na internetu v informačním systému EIA
(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS900).
KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, v průběhu zjišťovacího řízení obdržel celkem pět vyjádření
dotčených správních úřadů. Žádný z dotčených správních úřadů výslovně nepožaduje další
posouzení dle zákona o EIA. KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ neobdržel žádné vyjádření dotčeného
územně samosprávného celku, dotčené veřejnosti, ani veřejnosti.
3. Podklady pro vydání rozhodnutí:
KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, jako příslušný úřad dle § 22 písm. a) zákona o EIA, obdržel dne 29.
8. 2017 oznámení záměru „Teletník Nový Telečkov“, zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu o EIA
(oznámení záměru zpracoval Ing. Petr Pantoflíček, Přestavlky u Čerčan 14, 257 23 Přestavlky u
Čerčan (držitel autorizace dle § 19 zákona o EIA)). KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, dále v rámci
zjišťovacího řízení obdržel k záměru vyjádření, uvedená níže v bodě 4 odůvodnění tohoto
rozhodnutí.
4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího
řízení:
-

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod;
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí;
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina;
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě;
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (ochrana ovzduší).

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, č. j.
ČIŽP/46/2017/1487 ze dne 15. 9. 2017
Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod (dále také
„ČIŽP“), obsahovalo: stanovisko oddělení odpadového hospodářství, stanovisko oddělení
ochrany vod, stanovisko oddělení ochrany ovzduší a stanovisko oddělení ochrany přírody.
Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:
k předloženému záměru „Teletník Nový Telečov“ nemá oddělení odpadového hospodářství
zásadních připomínek. Inspekce upozorňuje, že bude-li přebytečná zemina z výstavby využita
mimo místo stavby na povrchu terénu, je nutné, aby splňovala požadavky na obsah škodlivin v
odpadech využívaných na povrchu terénu stanovených v příloze č. 10, tab. č. 10.1 a 10.2 nebo
10.4 vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu, v platném a účinném znění. Do výčtu odpadů vznikajících při výstavbě teletníku
inspekce doporučuje doplnit odpad kat. č. 200301 O – směsný komunální odpad a kat. č.
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170503 N - zemina a kamení obsahující nebezpečné látky (v případě úniku ropných látek např.
ze stavební techniky). Do výčtu odpadů vznikajících při provozu teletníku by bylo vhodné doplnit
odpad kat. č. 020104 O – odpadní plasty (kromě obalů), kat. č. 15 01 05 O – kompozitní obaly,
150203 O – absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené
pod číslem 150202, kat. č. 180202 N – odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny
zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce nebo kat. č. 180203 O – odpady, na jejichž
sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce. Obaly
od použitých veterinárních léčiv lze zatřídit, pokud jsou čisté do podskupiny „1501“ obaly (včetně
odděleného sbíraného komunálního obalového odpadu), v případě znečištění je nutné tyto
odpady zatřídit do podskupiny „1802“ – odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence
nemocí zvířat. Inspekce k místům nakládání (shromažďování) nebezpečných odpadů doplňuje,
že tato místa je nutné dle § 13 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vybavit identifikačními listy
nebezpečných odpadů dle přílohy č. 3 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s
odpady v platném a účinném znění. Vyřazené zářivky (uvedeno jako odpad kat. č. 200121 N) je
nutno přednostně předávat v režimu zpětného odběru výrobků. Z hlediska odpadového
hospodářství nemá oddělení odpadového hospodářství dalších připomínek a nepožaduje
pokračování v procesu EIA.
Vypořádání: Upozornění odkazuje na platnou legislativu v oblasti odpadového hospodářství,
která musí být respektována bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
Stanovisko oddělení ochrany vod:
K předloženému záměru „Teletník Nový Telečkov“ nemá oddělení ochrany vod žádné
připomínky a nepožaduje pokračování v procesu EIA.
Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.
Stanovisko oddělení ochrany ovzduší:
Ve stanovisku je uvedeno, že k předloženému záměru „Teletník Nový Telečkov“ nemá oddělení
ochrany ovzduší žádné zásadní připomínky a nepožaduje pokračování v procesu EIA.
Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.
Stanovisko oddělení ochrany přírody:
Ve stanovisku je uvedeno, že k předloženému záměru „Teletník Nový Telečkov“ nemá ČIŽP za
úsek ochrany přírody vzhledem k jeho charakteru významné připomínky. Inspekce pouze
upozorňuje na nezbytnost postupu v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. V případě
zjištění výskytu ptáků a jejich hnízd v objektu určeném k demolici je nutné bourací práce
realizovat mimo hnízdní období. Na základě skutečností uvedených v předloženém oznámení
záměru nelze předpokládat žádný významně negativní vliv na jiné zájmy ochrany přírody. Na
základě výše uvedeného inspekce za úsek ochrany přírody nepožaduje další posuzování dle
zákona o EIA.
Vypořádání: Upozornění odkazuje na platnou legislativu v oblasti ochrany přírody a krajiny (§ 5a
zákona o ochraně přírody a krajiny), která musí být respektována bez ohledu na proces
posuzování vlivů na životní prostředí.
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Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, č. j. OŽP 58189/17 – SPIS 10927/2017/St
ze dne 18. 9. 2017
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí ve svém vyjádření k oznámení záměru „Teletník
Nový Telečkov“ sděluje, že ze strany Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí,
nejsou v rámci zjišťovacího řízení připomínky. Záměr není nutno posuzovat dle zákona o EIA.
Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.
Krajská veterinární správa Státní
SVS/2017/112443-J ze dne 20. 9. 2017

veterinární

správy pro

Kraj

Vysočina,

č.

j.

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina ve svém vyjádření
k oznámení záměru „Teletník Nový Telečkov“ sděluje, že Krajská veterinární správa Státní
veterinární správy pro Kraj Vysočina nemá z veterinárního hlediska k oznámení námitek.
Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina
KHSV/20111/2017/TR/HOK/Štěp ze dne 19. 9. 2017

se

sídlem

v

Jihlavě,

č.

j.

Jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu
ustanovení § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nepožaduje záměr „Teletník
Nový Telečkov“ projednat dle zákona o EIA.
Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (ochrana ovzduší),
č. j. KUJI 67802/2017 ze dne 21. 9. 2017
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal dne 21. 9. 2017
stanovisko k posouzení vlivu záměru na životní prostředí v rámci zahájení zjišťovacího řízení
dle zákona o EIA, ve vztahu k ochraně ovzduší, ve kterém uvádí, že s realizací předloženého
záměru Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství souhlasí
a nepožaduje předložený záměr posuzovat podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí.
Dále stanovisko obsahuje upozornění, že před zahájením územního nebo stavebního řízení
z hlediska ochrany ovzduší předloží provozovatel na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor
životního prostředí a zemědělství, oddělení integrované prevence podle § 11, odst. 2, písm. b) a
c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, žádost o souhlas k umístění stavby nebo ke
stavbě (změně stavby) zdroje znečišťování ovzduší. K této žádosti je mimo jiné povinen doložit
dle § 11 odst. 8 odborný posudek, zpracovaný autorizovanou osobou, návrh nového ochranného
pásma, vyjádření příslušného obecního úřadu, na jehož katastrálním území bude záměr umístěn
atd. 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.
Vypořádání: Upozornění odkazuje na platnou legislativu, která musí být respektována bez
ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
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Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená
veřejnost, uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA, odvolání k Ministerstvu životního
prostředí, prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí
a zemědělství. Splnění podmínek dle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o EIA doloží dotčená veřejnost
v odvolání.

Ing. František Mládek
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
podepsáno elektronicky

V Jihlavě dne: 26. 9. 2017

Kraj Vysočina a obec Nový Telečkov se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě
k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (minimálně 15 dnů) a poté o zaslání
potvrzení o vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí
a zemědělství. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Krajského úřadu
Kraje Vysočina. Zveřejněno je též způsobem, umožňujícím dálkový přístup (kód záměru
VYS900, http://www.cenia.cz/eia). Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za
doručenou.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

………………………………………………

………………………………………….

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:
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Příloha: Kopie vyjádření obdržených k oznámení
ROZDĚLOVNÍK
Účastník řízení (zástupce oznamovatele):
Datovou schránkou, s přílohou:
1. Liber, družstvo vlastníků, IČ 494 47 921, Rudíkov 266, 675 05 Rudíkov
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Kraj Vysočina, IČ 708 90 749, zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství - zde
Datovou schránkou, bez přílohy:
3. Obec Nový Telečkov, IČ 003 78 259, Nový Telečkov 12, 675 05 Rudíkov
Dotčené správní úřady:
4. Krajský úřad Kraje Vysočina, IČ 708 90 749 - zde
Datovou schránkou, bez přílohy:
5. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IČ 710 09 311, Tolstého
1914/15, 586 01 Jihlava
6. Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, IČ 002 90 629, Karlovo nám. 104/55, 674 01
Třebíč
7. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, IČ 416 93 205,
Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod
8. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina, inspektorát Třebíč, IČ
000 18 562, Svatopluka Čecha 1, 674 01 Třebíč
Na vědomí:
Datovou schránkou, bez přílohy:
9. Městský úřad Třebíč, odbor výstavby, IČ 002 90 629, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
10. Povodí Moravy, s. p., IČ 708 90 013, Dřevařská 11, 602 00 Brno
K souhrnné evidenci dle § 22 písmena c) zákona o EIA (datovou schránkou, bez přílohy):
11. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů, IČ 001 64 801, Vršovická 65,
100 10 Praha 10
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