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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, (dále jen
„zákon“) záměru „Rekonstrukce stáje PERNÁ včetně nadzemní skladovací jímky“
Identifikační údaje:
Název záměru:

Rekonstrukce stáje PERNÁ včetně nadzemní skladovací jímky

Charakter a kapacita (rozsah) záměru:
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Záměrem je realizace stáje o rozměrech 33,75 x 17,15 m s celkovou zastavěnou plochou 578,8 m
pro 72 ks dojnic. Stáj je navržena jako kejdová roštová boxová. Hrazením jsou vytvořeny dvě skupiny
po 36 ks. Na jednostranně přístupný krmný stůl navazuje krmiště, tři řady lehacích boxů, objekt je
doplněný hnojnou chodbou. Pohyb mezi hnojnou chodbou a krmištěm umožňují dobytku příčné
průchody. Napájení je řešeno dvěma temperovanými velkoobjemovými napájecími žlaby, umístěnými
v průchodech mezi chodbami. Dobytek bude přemístěn z jiných stájí, celková kapacita farmy
se nezmění. Farma leží na jižním okraji místní části Perná obce Lešná. Záměr se nachází uprostřed
zemědělského areálu mezi ostatními objekty stájí a silážním žlabem.
Umístění:
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Zlínský
Lešná
Perná u Valašského Meziříčí

Oznamovatel:
Zemědělské obchodní družstvo Lešná se sídlem v Lešné, 756 41 Lešná 35
Záměr „Rekonstrukce stáje PERNÁ včetně nadzemní skladovací jímky“ naplňuje dikci bodů
1.5 Chov hospodářských zvířat s kapacitou nad 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg
živé hmotnosti), kategorie II, přílohy č. 1 citovaného zákona. Vzhledem k výše uvedenému bylo dle § 7
zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude posuzován podle tohoto
zákona.

Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21, PO Box 220
761 90 Zlín

IČ: 70891320
tel.: 577 043 371, fax: 577 043 352
e-mail: miroslava.tomalova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

Na základě zjišťovacího řízení prováděného podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, ve kterém
byly vzneseny připomínky dotčených úřadů, bylo zjištěno, že záměr nemá tak významné vlivy
na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost dalšího posuzování.
Rovněž orgán ochrany přírody (Krajský úřad Zlínského kraje) vydal stanovisko dle § 45i odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v tom smyslu, že uvedený
záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura
2000).
Záměr „Rekonstrukce stáje PERNÁ včetně nadzemní skladovací jímky“
nebude dále posuzován podle citovaného zákona.
Odůvodnění:
ve zjišťovacím řízení bylo k záměru doručeno celkem 6 vyjádření:







Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 15.3.2011
ČIŽP oblastní inspektorát Brno ze dne 21.3.2011
Povodí Moravy, s.p. ze dne 21.3.2011
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 10.3.2011
Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí ze dne 16.3.2011
Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj ze dne 10.3.2011

Přehled připomínek, na jejichž základě vydal Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství závěr zjišťovacího řízení:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve svém vyjádření
upozorňuje, že rekonstrukce stáje a výstavba nové nadzemní jímky na kejdu bude z hlediska zákona
o ochraně ovzduší posuzována v samostatném správním řízení jako změna na zdroji dle § 17 odst. 1
písm. c) a součástí žádosti bude odborný posudek vypracovaný autorizovanou osobou.
ČIŽP oblastní inspektorát Brno nemá z hlediska ochrany životního prostředí připomínky.
Povodí Moravy, s.p. nepovažuje za nutné záměr dále posuzovat z hlediska zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí.
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně nepožaduje další posuzování
záměru z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj konstatuje, že předložené oznámení je v souladu
s požadavky veterinárního zákona, zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů, vyhl. č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších
předpisů, vyhlášky č. 274/1998 Sb., o skladování a používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů
a dále konstatuje, že nemá ke stavbě z veterinárního hlediska námitky.
Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí nepožaduje posouzení záměru
z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a konstatuje:
 z hlediska vodního hospodářství – za předpokladu umístění zařízení, v němž se závadné látky
používají, zachycují a skladují tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek
do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými dle § 39 odst. 4 zák.
č. 254/2001 Sb., v platném znění, nebude mít předložený záměr významnější negativní vliv
na kvalitu povrchových a podzemních vod v dotčené oblasti
 z hlediska odpadového hospodářství – předložený záměr z hlediska odpadového hospodářství
nemůže mít negativní vliv na dotčenou oblast
 z hlediska ochrany ovzduší – rekonstrukce nezvýší zátěž ovzduší znečišťujícími látkami,
nedojde ke zvýšení kapacity farmy
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z hlediska ochrany přírody a krajiny – předložený záměr z hlediska zásahu do krajinného rázu
a významného krajinného prvku nemůže mít negativní vliv

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství neobdržel v rámci zjišťovacího
řízení žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení záměru „Rekonstrukce stáje
PERNÁ včetně nadzemní skladovací jímky“. Rovněž žádný ze subjektů nepožadoval úplné
posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho
umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví dospěl
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství k závěru, že záměr nemá
významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.
V každém navazujícím řízení nebo v jiném postupu podle zvláštních právních předpisů je nutné
zohlednit obsah závěru zjišťovacího řízení, včetně konkrétních požadavků týkajících se
ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná
povolení podle zvláštních předpisů.
Dotčenou Obec Lešná žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění tohoto závěru
zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem.
Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 citovaného zákona
o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední
desce v nejkratším možném termínu.

Otisk úředního razítka

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
(dokument opatřen elektronickým podpisem)
Rozdělovník:
Zemědělské obchodní družstvo Lešná se sídlem v Lešné, 756 41 Lešná 35

1x oznámení,
doručená vyjádření

Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc
Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování, stavebního řádu a
regionálního rozvoje, Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí
Obec Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná

ke zveřejnění
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