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Výzva k doplnění dokumentace hodnocení vlivů záměru
„Farma chovu prasat Těšnovice“ na životní prostředí
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“),
jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), vyzývá na základě doporučení
zpracovatele posudku, vyjádření obdržených v průběhu projednávání této dokumentace a v souladu
s ustanovením § 9 odst. 5 zákona, oznamovatele dokumentace hodnocení vlivů záměru „Farma chovu
prasat Těšnovice“ na životní prostředí k doplnění.
Dokumentace (včetně příloh) neposkytuje dostatečné podklady a argumentaci pro posouzení
a vypořádání všech obdržených vyjádření, a proto je nutné ji doplnit především s důrazem na oblast:
 Stručný popis ventilace v nových stájích;
 Stručný popis „biopraček vzduchu“ navržených ve stájích;
 Popis principu čištění stájového vzduchu a jeho účinnost ve snižování amoniaku, zápachu
a prachových částic;
 Produkce a předpokládané složení odpadních vod z technologie čištění vzduchu, popis jejího
odvedení a skladování;
 Minimální účinnost tohoto zařízení (technologie čištění vzduchu) garantovaná výrobcem
(prach, zápach, amoniak apod.);
 Reference o instalacích těchto zařízení v rámci celé České republiky;
 Vyhodnotit kapacitu skladovacích prostor na kejdu, zejména ve vztahu k produkci odpadní
vody z praček vzduchu;
 Seznam katastrů a ploch půdy určené ke hnojení kejdou z areálu;
 Předpokládané směry dopravy se surovinami a s kejdou;
 Bližší popis separátoru kejdy, produkce separátu a popis manipulace se separátem;
 Popis kapacity spalovacího zařízení na kadavery a údaje o provozu tohoto zařízení
od jeho zprovoznění (povolené množství likvidovaného materiálu a skutečné množství
v posledních dvou letech). Uvést uvažovanou produkci kadaverů v navrhovaném stavu.
Vyhodnocení kapacity tohoto zařízení;
 Doplnit seznam areálů chovu skotu, prasat nebo drůbeže v okolí záměr – tzn. v okruhu
cca 3 km od posuzovaného záměru;
Současně krajský úřad zasílá oznamovateli všechna obdržená vyjádření k dokumentaci a dopis
zpracovatele posudku Ing. Petra Pantoflíčka, ve kterém jsou konkretizovány požadavky na doplnění
dokumentace. Požadavky a připomínky, které jsou uvedeny v obdržených vyjádřeních ke zveřejněné
dokumentaci, je třeba v doplněné dokumentaci zohlednit a vypořádat.
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