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Zápis
z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení § 17 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:

„Farma chovu prasat Těšnovice“
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Průběh posuzování před veřejným projednáním
Záměr „Farma chovu prasat Těšnovice“ naplňuje dikci bodu 1.7 Zařízení k intenzivnímu chovu drůbeže
nebo prasat s více než: a) 85 000 místy pro kuřata, 60 000 místy pro slepice; b) 3 000 místy pro jatečná
prasata (nad 30 kg) nebo c) 900 místy pro prasnice, kategorie I, přílohy č. 1 citovaného zákona.
Dokumentaci EIA k tomuto záměru obdržel Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) dne 23.03.2015. Dokumentace byla dopisem ze dne 01.04.2015,
čj. KUZL 21608/2015 rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním
úřadům ke zveřejnění a vyjádření, čímž byl zahájen proces posuzování vlivů záměru na životní
prostředí, tzv. proces EIA.
Jelikož dokumentace (včetně příloh) neposkytovala dostatečné podklady a argumentaci pro posouzení
a vypořádání všech obdržených vyjádření, bylo ji nutné doplnit. Výzva k doplnění dokumentace EIA byla
dopisem ze dne 02.06.2015, čj. KUZL 33997/2015 zaslána oznamovateli.
Doplnění dokumentace EIA tohoto záměru bylo krajskému úřadu doručeno 10.06.2015. Doplnění
dokumentace EIA bylo dopisem ze dne 08.07.2015, čj. KUZL 42207/2015 rozesláno dotčeným
územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření společně
s posudkem EIA dle ust. § 8 odst. 6.
Posudek na dokumentaci tohoto záměru byl krajskému úřadu doručen 07.07.2015. Posudek byl
dopisem ze dne 08.07.2015, čj. KUZL 42207/2015 rozeslán dotčeným územním samosprávným celkům
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.
Doplnění zápisu z prvního veřejného projednání bylo vydáno 12.09.2015 pod čj. 50122/2015
na základě obdržených připomínek k zápisu z prvního veřejného projednání ze dne 31.07.2015
pod čj. KUZL 48151/2015.
Na základě připomínek uplatněných na veřejném projednání a vyjádření obdržených v průběhu
projednávání dokumentace EIA krajský úřad vyzval oznamovatele k dalšímu doplnění dokumentace
dne 09.09.2015 pod čj. KUZL 55792/2015.
Druhé doplnění dokumentace tohoto záměru bylo krajskému úřadu doručeno 20.11.2015. Druhé
doplnění dokumentace bylo dopisem předáno zpracovateli posudku dne 27.11.2015 pod čj. KUZL
strana 1 (celkem 25)
Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

IČ: 70891320
tel.: 577 043 373
e-mail:eva.gregusova@kr-zlinsky.cz
www.kr-zlinsky.cz

73506/2015. Doplnění dokumentace EIA bylo dopisem ze dne 07.01.2016, čj. KUZL 1573/2016
rozesláno dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění
a vyjádření společně s posudkem EIA dle ust. § 8 odst. 6.
Doplnění posudku tohoto záměru bylo krajskému úřadu doručeno 31.12.2015. Doplněný posudek byl
dopisem ze dne 07.01.2016, čj. KUZL 1573/2016 rozeslán dotčeným územním samosprávným celkům
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.
Druhé veřejné projednání 15.02.2016 k doplněné dokumentaci a posudku, které se mělo konat
15.02.2016 v 15:00 v zasedací místnost Městského úřadu Kroměříž.
Původně stanovený termín 15.02.2016 se zrušil. Důvodem zrušení původně stanoveného termínu
bylo nesplnění zákonné povinnosti ze strany dotčeného územně samosprávného celku Města Kroměříž,
který nezveřejnil informaci o jeho konání na své úřední desce. Veřejnost tak nemohla být v zákonné
lhůtě informována o termínu a místě veřejného projednání. Tento termín byl nahrazen novým a to
22.02.2016 v 15:00 v zasedací místnost Městského úřadu Kroměříž.
Záměr je zveřejněn v Informačním systému
(http://www.cenia.cz/eia), kód záměru ZLK774.

EIA

na

internetových

stránkách

Cenia

2. Místo a čas veřejného projednání
Veřejné projednání posudku a současně dokumentace ve smyslu § 17 zákona se uskutečnilo
v prostorách Městského úřadu Kroměříž v zasedací místnosti, (Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž),
dne 22.02.2016 (pondělí), v 15:00 hodin.
3. Řízení veřejného projednání
Veřejné projednání řídil Ing. Pavel Kulička, pracovník Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství. Na jednání byly za krajský úřad také přítomny Ing. Eva Gregušová a Ing. Vlasta
Urbánková.
4. Předmět veřejného projednání
Předmětem veřejného projednání byla doplněná dokumentace, posudek a vyjádření dotčených
správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti k záměru „Farma chovu prasat
Těšnovice“ na životní prostředí, které příslušný úřad obdržel dle § 8 a § 9 citovaného zákona.
5. Účastníci veřejného projednání
Na veřejném projednání zastupovali jednotlivé strany:


za oznamovatele: Marek Dluhoš (SZP Těšnovice a.s.)



za zpracovatele dokumentace EIA: Ing. Miroslav Vraný a Ing. Martin Vraný (Farm Projekt)



zpracovatel posudku EIA: Ing. Petr Pantoflíček



za dotčené úřady a územní samosprávné celky se zúčastnili:
Město Kroměříž: Mgr. Jaroslav Němec (starosta), Mgr. Jaroslava Sílešová (tisková mluvčí,
asistentka starosty), Milena Linhartová
Městský úřad Kroměříž: Odbor životního prostředí – Ing. Petr Vodák, Danuše Nedvědová



za příslušný úřad k zajištění posuzování záměru: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství: Ing. Pavel Kulička, Ing. Eva Gregušová a Ing. Vlasta Urbánková

Veřejného projednání se celkem zúčastnilo 34 osob (dle listiny přítomných, která je součástí spisu),
z toho 21 občanů.
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6. Program veřejného projednání
1. Úvod
2. Vystoupení zástupců jednotlivých stran
3. Diskuse
4. Závěr

II. PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
1. Veřejné projednání zahájil v 15,00 hodin Ing. Kulička:
V úvodu seznámil přítomné s programem veřejného projednání, představil zástupce jednotlivých stran,
přiblížil cíl a smysl procesu EIA. Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní
odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů.
Provedl rekapitulaci jednotlivých kroků procesu posuzování vlivů na životní prostředí projednávaného
záměru. Cílem veřejného projednání je projednání doplněné dokumentace, posudku a obdržených
vyjádření během procesu EIA. Do stanoviska EIA budou zapracovány i připomínky vznesené
na veřejném projednání.
V druhé části veřejného projednání vystoupili, v souladu s programem veřejného projednání, zástupci
jednotlivých stran.
2. Vystoupení zástupců jednotlivých stran:
Marek Dluhoš (zástupce oznamovatele) přivítal všechny přítomné. Popsal výzvu k doplnění
dokumentace, kterou oznamovatel obdržel od krajského úřadu. Tato výzva se týkala především
odstranění vady původně předloženého doplnění dokumentace týkající se zpracování autorizovanou
osobou, dále zpracování pachové studie, navržení opatření, které sníží emise pachových látek z jímek
na kejdu na východní straně areálu farmy, vyhodnocení případných kumulativních vlivů záměru s jinými
záměry, které mohou být zdrojem zápachu v blízkém okolí a doložení bilance vody potřebné pro provoz
farmy, biologické pračky vzduchu a předložení hydrogeologického posudku k ověření vydatnosti
stávající studny pro zásobování provozu farmy. Toto požadované doplnění oznamovatel předložil
na krajský úřad v listopadu 2015 a bylo zveřejněno současně s posudkem v lednu 2016. Pan Dluhoš
předal slovo zpracovateli dokumentace, rozptylové a pachové studie.
Ing. Vraný Martin (zpracovatel rozptylové a pachové studie, spolupracoval na dokumentaci záměru)
prostřednictvím dataprojektorové prezentace představil funkci biologických praček, a to včetně ukázky
fotografií technologie (tato prezentace je přílohou zápisu). Uvedl, že biologická pračka uvedená
v prezentaci, je pouze jednou z možností. Všechny tyto biologické pračky fungují na stejném principu.
Oznamovatel bude biologickou pračku vybírat na základě výběrového řízení, kde bude požadovat
nejvyšší možnou účinnost. Dále komentoval všechny fotografie uvedené v prezentaci. Vysvětlil, jakým
způsobem bude fungovat biologická pračka. Čištění vzduchu nebude probíhat pouze pomocí
mikroorganismů. U biologické pračky jsou důležité především dvě části. Jedna z nich je vodní clona,
kde dochází k zachytávání kapének, pevných a plynných částí, na kterých jsou navázány pachové látky.
Pachové látky ulpívají na kapkách vody. V první části biologické pračky bude docházet ke smývání
pevných částic a v druhé části k procesu, ve kterém se mikroorganismy budou živit amoniakem a jinými
látkami. Uvedl také způsob kontroly procesu biologické pračky. Pračky budou kontrolovány pomocí
napojení na internet. Centrála v Holandsku, která bude zodpovídat za správný provoz praček, bude mít
vždy aktuální informace o konkrétní biologické pračce a bude moct kontrolovat všechny indikační
parametry (pH, teplota a další). Tato centrála v Holandsku bude biologickou pračku sledovat online a při
jakékoliv změně budou tuto informaci vědět do minuty. Zařízení bude natolik rychlé, že v případě nějaké
změny indikačních parametrů, bude okamžitě docházet k úpravě jednotlivých indikačních parametrů.
Měření, regulace a náprava bude v tomto případě velice snadná. Ing. Vraný prezentoval i základní
schéma biologické pračky (viz příloha zápisu). Uvedl, že biologická pračka nebude nijak komplikovaná.
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Bude fungovat čistě na vodní cloně a bakteriích. Zda bude instalována biologická pračka od firmy INNO
oznamovatel nemůže v tuto chvíli zaručit, protože musí nejdříve proběhnout výběrové řízení.
Ohledně předchozích stížností bylo řešeno následující. Oznamovatel byl upozorněn na nafukování vaků
na kejdu a ke spontánnímu úniku plynů ve vysokých koncentrací z těchto vaků, ke kterému dochází
za určitých okolností a teplot. Původně byly jednotlivé výduchy z těchto vaků bez jakéhokoliv opatření.
Nyní oznamovatel pracuje na zlepšení situace. Pan Ing. Vraný ve své prezentaci představil několik
fotografií, které znázorňovaly napojení těchto výduchů z vaků na centrální hadicový systém, který bude
sveden do budoucího filtru vzduchu. V rámci své prezentace měl připraven zákres tohoto pachového
filtru. Ten bude fungovat na principu svedení vzduchu z vaků, ke kterému bude přisáván vzduch z okolí,
aby bylo docíleno ustálení tlaku a naředění. Takto naředěný vzduch bude sveden do filtru umístěného
na hrázi mezi vaky. Filtrační náplň bude tvořena kůrou, rašelinou a dalšími sorbenty, které budou
pohlcovat pachové látky. Aby byl filtr aktivní, bude docházet k pravidelnému skrápění náplně vodou
a tato bude pravidelně vyměňována. Tímto bude docházet k minimalizování nárůstu koncentrací
zápachu. Filtr vzduchu bude instalován u vaků, které byly předmětem stížností. Opatření je reakcí
na stížnosti občanů z prvního veřejného projednání a bylo zahrnuto do tohoto procesu posouzení EIA.
Další připomínka občanů k záměru v procesu EIA se týkala předloženého hydrogeologického posudku
z roku 1982, který se váže na vydatnost studny pro zásobování vodou areálu farmy. Ing. Martin Vraný
ve své prezentaci ukázal přítomným naskenované aktuální vyjádření autorizovaného hydrogeologa
k vydatnosti studny (toto vyjádření bude přílohou zápisu z VP). Toto vyjádření ze dne 11.02.2016
(evidováno 23.02.2016 pod čj. KUZL 15310/2016) potvrzuje, že se jedná o vrt, který je ustálený
a hydrogeologické podmínky se nezměnily. Vrt pro zásobování areálu farmy bude dostačující. Jsou
prováděny pravidelné analýzy vody, které vyhovují normám.
Dále Ing. Vraný uvedl, že pro provoz filtru a biologické pračky bude potřeba 7256 m3 vody za rok. Údaje
o spotřebě jsou převzaty z dlouhodobých statistik firmy INNO, která tyto informace oznamovateli
poskytla.
Dále byla řešena pachová studie zpracovaná Ing. Vraným, která byla přílohou doplněné dokumentace.
Ing. Vraný uvedl, že v České republice neexistuje metodika, která určuje přesný postup při zpracování
pachové studie. Existují pouze doporučené postupy, které lze aplikovat s určitou rezervou. Pro každý
zdroj se musí přistupovat tak, aby bylo možné provést vyhodnocení. Při tomto výpočtu bylo definováno
příliš mnoho konstant. Ze závěru pachové studie vyplývá, že bude docházet k zápachu, ale díky použití
navržených technologických opatření (biologická pračka je nejlepší dostupnou technologii – BAT) bude
možno zaručit, že se zápach sníží oproti stávajícímu stavu. Nedojde k úplné eliminaci zápachu v území,
ale dojde k omezení pachových špiček a tím by mělo dojít k omezování obyvatel nadměrným zápachem.
Ke snížení zápachu bude sloužit i navržený pachový filtr z jímek na kejdu.
Dále byla řešena kumulace záměru s jinými záměry v blízkém okolí. V současné době je komplikované
získat od jiných investorů podrobné informace k provozu, protože mají právo si své informace
uchovávat. Zpracovatelé dokumentace nemají žádné právo, jak tyto informace od investorů získat. Toto
omezuje možnost jakéhokoli podrobného hodnocení. Ing. Vraný uvedl, že zemědělské chovy jsou
v dostatečné vzdálenosti od posuzovaného záměru. Nebude docházet k jakémukoli ovlivnění pachové
studii i reálně. Ostatní provozy, které byly zmiňovány, se nacházejí na druhé straně města Kroměříže.
Ovlivnění bodů mezi zdroji zápachu společným působením není možné kvůli jednomu směru větru.
Zápach tedy nemůže být vnímán dohromady. Může tedy docházet k případným ovlivněním, ale nebudou
se sčítat, budou vždy oddělena.
Ing. Petr Pantoflíček (zpracovatel posudku) se věnoval především neprojednaným záležitostem. Jako
zpracovatel posudku považoval toto doplnění za dostatečné. Ze skutečností, které vzešly z celého
průběhu procesu posuzování záměru, nastínil doporučující návrh stanoviska s tím, že bude doplněno
několik bodů podmínek provozu a přípravy záměru. Doplněné podmínky vznikly na základě dalších
vyjádření k záměru. Tyto podmínky osobně vyjmenoval.
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Podmínky ve fázi projektové přípravy a výstavby záměru:
 Jako součást dokumentace ke stavebnímu povolení zpracovat projekt sadových úprav tak,
aby vhodně plnily funkci krajinářsko - estetickou vhledem k okolní krajině. Výsadba podle tohoto
projektu bude realizována již v rámci první etapy výstavby areálu.
 V průběhu výstavby budou veškeré stavební činnosti prováděny pouze v denní době se zahájením
provozu po sedmé hodině a s ukončením před jednadvacátou hodinou s tím, že hlučné stavební
činnosti budou koordinovány tak, aby nedocházelo k překračování hygienického limitu hluku 65 dB
v okolí chráněných venkovních prostorech či chráněných venkovních prostorech staveb. Průběh
hlukově stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen
na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí
v bezvadném technickém stavu.
 Po uvedení záměru do provozu bude ve zkušebním provozu provedeno autorizované měření hluku
podle § 32a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví z provozu záměru ve vybraných
měřících místech, uskutečněné po osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin
denní doby a pro jednu nejhlučnější hodinu noční doby. Výběr měřících míst bude projednán s KHS
Zlínského kraje. Výsledky měření budou předloženy KHS Zlínského kraje k posouzení. V případě,
že měřením hluku bude doloženo prokazatelné překročení hygienických limitů hluku stanovených
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
pro chráněný venkovní prostor staveb pro denní a noční dobu budou provedena dodatečná
protihluková opatření předem projednaná s KHS Zlínského kraje.
 V rámci změny integrovaného povolení bude uveden do souladu se současnými právními předpisy
odběr vody ze stávající studny využívané pro areál.
 V následujících stupních projektové dokumentace konkretizovat množství a způsob odstranění
odpadů, které vzniknou v rámci výstavby.
 V následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
jednotlivých druhů odpadů. Zejména pak odpadů kategorie N a ostatních látek škodlivým vodám.
Tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti
ochrany vod a odpadového hospodářství.
 Dodavatel stavby vytvoří 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 způsob jejich odstranění nebo využití bude vedena
odpovídající evidence.
 Dodavatel stavby předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v průběhu výstavby a doloží způsob jejich využití, respektive odstranění.
 Pokud bude v rámci výstavby manipulováno s materiály obsahující azbest, splní investor ohlašující
povinnost orgánu ochrany veřejného zdraví ve smyslu § 5 vyhlášky 432/2003 Sb., v platném znění
a projedná s ním opatření související s omezením rizik při expozici azbestu.
 Aktualizovat plán havarijních opatření, provozní řád a do kolaudace tyto materiály projednat
s příslušnými orgány.
 Realizace záměru bude etapizována následovně:
V první etapě bude vybudována stáj výkrmu prasat číslo 1 na místo stávajících hal 1, 2, 3, 4.
V druhé etapě bude realizována stáj výkrmu prasat číslo 2 a 3 a změna stávající haly 6 na odchovnu
selat a kapacitní změna v hale prasnic P1 ze 160 na 180 ks prasnic.
Po první etapě výstavby bude provedeno oprávněnou osobou měření účinnosti biologických praček
vzduchu ve stáji a pachového filtru na jímkách.
Druhá etapa výstavby bude v rámci integrovaného povolení umožněna pouze při prokázání
deklarované účinnosti těchto zařízení.
strana 5 (celkem 25)
Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

IČ: 70891320
tel.: 577 043 373
e-mail:eva.gregusova@kr-zlinsky.cz
www.kr-zlinsky.cz

Podmínky pro fázi provozu záměru:
 Dodržet veškeré parametry týkající se počtu chovaných zvířat a jejich ustájení.
 Udržovat celý areál v čistotě a v pořádku, včetně vnitrofaremních komunikací a přilehlé části
příjezdové komunikace.
 Za účelem předcházení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem zajistit odsávání
odpadních plynů z nových hal určených pro výkrm prasat do zařízení k omezení emisí (biologické
pračky vzduchu).
 Zajistit odsávání odpadních plynů z kejdových vaků na východní straně areálu pomocí filtru vzduchu
způsobem popsaný v dokumentaci a také zajistit skladování kejdy v uzavřených zásobnících, které
umožňují korekci emisí amoniaku ze skladování o 95 %.
 Za účelem předcházení emisí znečisťujících látek obtěžujících zápachem instalovat v nových stájích
pro výkrm prasat snižující technologii biologické pračky vzduchu, u kterých bude výrobce garantovat
účinnost pro amoniak, prachové částice, bakterie a ostatní pachové látky minimálně 70 %.
Oznamovatel však při výběrovém řízení pro zvolení dodavatele praček bude požadovat co nejvyšší
účinnost, nejlépe až 85 %.
 Po uvedení biologických praček do provozu provádět pravidelné servisní prohlídky a kontroly
účinnosti zařízení.
 Po uvedení biologických praček do provozu budou prováděny pravidelné údržby a pravidelné
doplňování vody za účelem dostatečného omývání mycí stěny. Záznamy o údržbě a doplňování vody
budou součástí provozní evidence.
 Po uvedení filtru vzduchu u kejdových vaků do provozu budou prováděny pravidelné údržby
a pravidelné doplňování vody pro dodržení neustálého smáčení obsahu filtru.
 Při zapracování kejdy do půdy preferovat takový způsob, kterým se eliminují pachové látky. Tímto
způsobem se rozumí zapracování radličkovým kejdovačem a tudíž omezit aplikaci hadicovým
aplikátorem na minimum.
 V rámci navazujícího řízení je oznamovatel povinen požádat o navýšení odběru vody na požadované
množství dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 432/2001 Sb., při kterém krajský úřad doporučuje předložení
aktualizovaného hydrogeologického posudku. V případě, že zdroj vody bude nedostatečný, zajistit
jiný zdroj vody pro udržení celého chodu farmy včetně zařízení k omezení látek obtěžujících
zápachem.
 Po uvedení záměru do provozu dodržet vypočtené hodnoty látek dle předložené rozptylové studie
za použití uvedené technologie.
Těmito podmínkami podmiňuje zpracovatel posudku návrh souhlasného závazného stanoviska, který
je doporučován krajskému úřadu.
Ing. Pavel Kulička zahájil v 15:28 veřejnou diskusi.
3. Veřejná diskuse:
Diskusi otevřel Pan Z. (občan) uvedl, že bude oznamovatel záměrem garantovat snížení pachových
emisí. Dotazoval se, co nastane v případě, že tato technologie nebude fungovat a emise tak nebudou
nižší, naopak budou vyšší.
Ing. Petr Pantoflíček (zpracovatel posudku) upozornil na to, že ve své úvodní prezentaci uvedl návrh
etapizace záměru. V první etapě bude postavena pouze jedna hala, která bude sloužit k výkrmu.
U technologického zařízení (biologické pračky) bude deklarovaná účinnost změřena, včetně zařízení
na jímkách na kejdu. V případě, že by toto zařízení nevyhovovalo, nebude se další etapa záměru
povolovat. V první etapě dojde k navýšení o 3500 ks prasat.
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Pan L. (občan) konstatoval, že k poslednímu doplnění dokumentace byly předány připomínky
od odborníků. Dle názoru odborníků, kterými jsou občané zastupováni, jsou v již doplněné dokumentaci
opět zavádějící informace, nepřesné výpočty a z hlediska legislativy některé kroky v procesu EIA zcela
ignorovány.
Pan Dluhoš (zástupce oznamovatele) reagoval na projev pana L. Tvrdil, že připomínky zaslané
od odborníků zastupující občany nejsou podepsány autorizovanou osobou. Připomínky byly podepsány
pouze občany Těšnovic. Dále se pana L. dotazoval, proč na veřejném projednání nejsou přítomni i tito
odborníci, kteří zastupují občany Těšnovic. Popsal, že veřejné projednání se koná za účelem jednání
a diskuse.
Pan L. (občan) uvedl, že připomínky občanů byly vypracovány a podány právní kanceláří Bernard
a Dohnal, která v tomto procesu zastupuje občany.
Ing. Petr Pantoflíček (zpracovatel posudku) reagoval na odpověď pana L. Tato veřejná diskuse, která
byla svolána, byla již druhá. Zpracovatel posudku uvedl, že by se rád s těmito odborníky setkal
a prodiskutoval názory a připomínky. Zpracovatel dokumentace a posudku má přibližně dvacetiletou
praxi v tomto oboru. Zpracovatel posudku zpochybňoval odbornost právní kanceláře v oblasti chovu
prasat a emisních látek. V případě, že by právnická kancelář měla odborníky na tuto problematiku, měli
by být přítomni na veřejném projednání, účastnit se veřejné diskuse a obhájit si své připomínky.
Pan L. (občan) připomínky byly zaslány v písemné formě a předpokládal, že by na tyto připomínky mělo
být reagováno.
Pan Dluhoš (zástupce oznamovatele) uvedl, že pan L. měl požadavek na to, aby byla vedena odborná
diskuse. Dotazoval se opakovaně na nepřítomnost odborníků, kteří zastupují v tomto procesu občany.
Pan L. (občan) zopakoval, že byla zaslána písemná vyjádření, na která by měl krajský úřad reagovat.
Ing. Pavel Kulička (zástupce krajského úřadu) uvedl, že na tato vyjádření bude zajisté reagováno.
Pan L. (občan) vedl diskusi k biologickým pračkám vzduchu. Uvedl, že podobná technologie byla
instalována v zařízení v obci Hostěradice. Doposud nejsou zřejmé přesné údaje budoucích biologických
praček, které budou instalovány v Těšnovicích. Uvedl, že tvrzení o tom, že biologická pračka
v Hostěradicích nezapáchá, je lež. Pan L. má zkušenost takovou, že biologická pračka v Hostěradicích
zapáchá. Biologická pračka vzduchu v Hostěradicích slouží k čištění vzduchu ze stájí pro cca celkem
2600 ks, to je 640 ks prasat v jedné stáji. Kapacita v Hostěradicích je mnohem menší, než bude
v Těšnovicích. Předpokládá tedy, že navrhovaná biologická pračka vzduchu v Těšnovicích bude mít
3 x větší kapacitu než v Hostěradicích.
Pan Dluhoš (zástupce oznamovatele) potvrdil, že navrhovaná biologická pračka vzduchu bude
v Těšnovicích poněkud větší.
Ing. Vraný Miroslav (zpracovatel dokumentace) doplnil, že z technologického hlediska bude výměna
vzduchu ze stájí (vzdušnina) daná velikostí zvířat, venkovní teplotou, vnitřní teplotou, potřebou
ochlazení stájí a zabezpečení stájového vzduchu v hodnotách oxidu uhličitého a kyslíku. Tzn., že pokud
bude kapacita stáje trojnásobná, pak bude trojnásobně velká biologická pračka vzduchu. Tato
technologie pračky bude muset filtrovat trojnásobné množství vzduchu. Koncentrace výdechových
plynů, která bude vcházet do biologické pračky vzduchu a která bude vycházet, bude přibližně totožná.
Paní E. K. (občan) se dotazovala na dotační titul Ministerstva životního prostředí ze dne 04.02.2016,
který bude podporovat podniky obtěžující svým zápachem. Ví, že pan Dluhoš již na toto téma odepsal
panu Z., a že SZP Těšnovice a.s. bude této dotace využít. Proto navrhovala, aby v rámci této dotace,
zakoupil oznamovatel zkušební pračku vzduchu, instaloval ji na stávající stáj a ověřil, zda tato pračka
bude fungovat.
Pan Dluhoš (zástupce oznamovatele) odpověděl, že instalace této technologie na starých halách není
možná, proto jsou navrženy nové haly. Tento návrh není v tuto chvíli jednoduchý, protože systém praní
vzduchu tak, jak je navržen v nových halách, nelze instalovat do starých stávajících hal. V případě, že
bude systém praní vzduchu na nových halách výkrmen, vrátí se oznamovatel k investicím na starých
halách. Oznamovatel bude dotační tituly stále prověřovat. Na celou Českou republiku bude rozděleno
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50 000 000 korun, což není příliš. Tento dotační titul se bude týkat připravených projektů. Projektově
není oznamovatel připraven.
Paní E. K. (občan) se dotazovala, zda by bylo možné pokračovat v procesu až po prověření informací
z MŽP a přizpůsobit tomu další rekonstrukce, změny technologií farmy SZP Těšnovice a.s. apod.
Pan Dluhoš (zástupce oznamovatele) slíbil, že oznamovatel bude prověřovat možnosti, jak toto využít
na stávající problémy, ale technicky bude tato záležitost velmi těžko uchopitelná. V danou chvíli byla
řešena problematika nové výstavby a k tomu se snažil zástupce oznamovatele vrátit.
Paní E. K. (občan) doplnila informaci týkající se výše uváděných dotačních titulů, že jednou z podmínek
získání dotace bude dostatečný počet stížností od obyvatel. V tomto nabídla oznamovateli pomocnou
ruku.
Dále se dotazovala na to, zda by byla možnost vedení procesu posuzování EIA záměru Ministerstvem
životního prostředí a ne Krajským úřadem Zlínského kraje.
Ing. Pavel Kulička (zástupce krajského úřadu) takto rozběhlý proces bude uzavřen Krajským úřadem
Zlínského kraje. Pokud by vznikl nový záměr, který by měl být posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb.,
bude mít ministerstvo možnost si tento záměr převzít na základě § 21 písm. g) zákona. Aby takto
ministerstvo učinilo, musí k tomu mít velmi závažné důvody.
Paní E. K. (občan) uvedla, že tedy Krajský úřad Zlínského kraje vydá k tomuto záměru nějaké
stanovisko. Dotazovala se, v jakém případě to může převzít MŽP.
Ing. Pavel Kulička (zástupce krajského úřadu) uvedl, že v případě nového procesu EIA. MŽP by mohlo
záměr převzít, ale není to standardní záležitost. MŽP si přebírá záměry jen ve velmi komplikovaných
situacích.
Paní E. K. (občan) uvedla, že u záměrů Fatra Napajedla, jež spadá pod Zlínský kraj, jsou veškeré
záměry posuzovány MŽP.
Ing. Pavel Kulička (zástupce krajského úřadu) uvedl, že se posuzují záměry naplňující dikci některého
z bodů přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb., podle svého charakteru. Příloha č. 1 zákon 100/2001 Sb., je
rozdělena na sloupec A a sloupec B. Sloupec A posuzuje MŽP a sloupec B posuzuje příslušný krajský
úřad.
Paní E. K. (občan) uvedla, že v prvotní fázi posuzování záměru napadali nezákonnost
a nedůvěryhodnost posudku zpracovaného Ing. Pantoflíčkem. Zajímalo ji, proč v dalších krocích
procesu EIA neoslovil krajský úřad jinou autorizovanou osobu.
Ing. Pavel Kulička (zástupce krajského úřadu) uvedl, že advokátní kancelář, která psala toto vyjádření,
není kompetentní k posuzování odbornosti zpracovatele posudku. Pan Ing. Pantoflíček je autorizovaná
osoba. Tato autorizace mu byla přidělena MŽP a jen MŽP může rozhodnout o tom, zda je
Ing. Pantoflíček kompetentní či není v oblasti posuzování vlivů záměru na ŽP. V případě, že by nebyl
kompetentní, MŽP by mu autorizaci odebralo. Advokátní kancelář nemá žádné pravomoci uvádět
toto tvrzení.
Paní E. K. (občan) se dotazovala, kdo určuje osobu pro zpracování posudku.
Ing. Pavel Kulička (zástupce krajského úřadu) uvedl, že tuto osobu určuje příslušný úřad, který vede
proces posuzování EIA.
Paní E. K. (občan) požadovala po krajském úřadu vyloučení souvislosti mezi zpracovatelem posudku
a zpracovatelem dokumentace.
Ing. Pavel Kulička (zástupce krajského úřadu) uvedl, že mezi nimi nejsou žádné vazby. Příslušný úřad
vybírá zpracovatele posudku na základě odbornosti.
Paní E. K. (občan) uvedla informaci pro všechny zúčastněné, že nejsou zákonem stanoveny emisní
limity pro zápach. V současné době senátorka Seitlová ve spolupráci se starostou města Mimoně
zahájili petici k novelizovanému zákonu o ovzduší, ve které žádají o zanesení limitů u pachových látek.
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Pan L. (občan) uvedl, že na základě tohoto jednání bude uzavřen celý proces a za doporučení
Ing. Pantoflíčka nebudou brány na vědomí připomínky, které byly zaslány.
Ing. Pavel Kulička (zástupce krajského úřadu) uvedl, že na základě všech těchto připomínek, které
zazněly v rámci celého procesu posuzování EIA, bude upraven návrh stanoviska. To, co uvedl
Ing. Pantoflíček na veřejném projednání ohledně změny návrhu stanoviska, může být krajským úřadem
upraveno. Zpracovatel posudku zkompletoval všechny připomínky a nové poznatky z veřejného
projednání a předloží krajskému úřadu nový návrh stanoviska.
Pan L. (občan) uvedl, že budou jistě seznámeni s hydrogeologickým vyjádřením k záměru. Ve vyjádření
dr. Bernarda byl proveden model výpočtu spotřeby vody na jednu biologickou pračku vzduchu.
V doplněném materiálu pan Dluhoš uvedl, že spotřeba biologické pračky vzduchu bude 3 560 m3.
Nebylo zde uvedeno, zda se jedná o údaj za rok nebo měsíc.
Ing. Vraný Martin (zpracovatel rozptylové a pachové studie, spolupracoval na dokumentaci záměru)
uvedl, že se bude jednat o 7 256 m3 za rok.
Pan L. (občan) uvedl výpočty ztráty vody z biologické pračky vzduchu. Požadoval vysvětlení,
jak biologická pračka vzduchu bude fungovat a zda bude počítáno i s odpadem.
Ing. Vraný Martin (zpracovatel rozptylové a pachové studie, spolupracoval na dokumentaci záměru)
uvedl, že tato problematika byla řešena přímo s možným dodavatelem firmou INNO. Zažádali
o poskytnutí dat a následně jim byly uvedeny informace, že se bude jednat o cca 7 200 m3 pro tři pračky
za rok. Spotřeba je uváděna na základě dlouhodobého sledování a norem. Biologická pračka vzduchu
bude fungovat na principu částečné recyklace vody. Část bude sycena a bude se muset doplňovat
a vyměňovat. Na dotaz, že není uvedeno, kam proudí odpadní voda z biologických praček vzduchu,
odpověděl Ing. Vraný M., že část jde do ovzduší ve formě kapének, část se bude odpařovat a nasycovat
vzduch, a část po dosažení určitého pH se bude recyklovat a odcházet do skladovacích vaků na kejdu.
Tato část bude poté využita jako pomocná látka ke hnojení. Zopakoval, že tato spotřeba vody vychází
z dlouhodobých statistik firmy INNO. Může se dílčím způsobem lišit, v případě výběru jiné technologie.
Všechny biologické pračky fungují na stejném principu.
Pan L. (občan) se zajímal o to, kde firma INNO získala uváděné informace a zda se ověřovaly v provozu,
na jakém počtu prasat, jakými metodami atd. Dále uvedl svůj výpočet spotřeby vody biologickou
pračkou.
Ing. Vraný Martin (zpracovatel rozptylové a pachové studie, spolupracoval na dokumentaci záměru)
ukázal v rámci dataprojektorové prezentace schématický nákres biologické pračky vzduchu a vysvětlil,
že pračky budou fungovat také na principu recyklace. Vzduch přicházející do biologické pračky bude
již částečně vlhký z výdechových plynů prasat. Statistiky jsou dány na základě kapacity biologických
praček. Jedná se o normované hodnoty firmy, která vyrábí tyto filtry sériově, nikoliv v malých počtech.
Je to ověřeno na základě dlouhodobých monitoringů jednotlivých zařízení umístěných po celé Evropě.
Pan L. (občan) se dotazoval, zda by bylo možné takové informace získat.
Ing. Vraný Martin (zpracovatel rozptylové a pachové studie, spolupracoval na dokumentaci záměru)
uvedl, že by bylo obtížné od investora nebo dodavatele technologie chtít takto dílčí a detailní informace.
Pokud bude dodavatel technologie parametry garantovat, nenáleží oznamovateli a zpracovateli
dokumentace vše zpochybňovat.
Pan L. (občan) nerozuměl odpovědi pana Ing. Vraného. Pokud se bude jednat o stavbu za několik
milionů korun a klíčovou věcí bude biologická pračka vzduchu, nemělo by se o této problematice mluvit
jen okrajově. Tyto informace nemohou pana L. jako občana nijak přesvědčit.
Pan Dluhoš (zástupce oznamovatele) reagoval na dotaz občana. V okamžiku uzavření procesu EIA
a přesunutí se do dalšího stupně řízení, což bude stavební povolení, začne oznamovatel řešit konkrétní
projektování záměru a začne pracovat s podklady, které dostane od krajského úřadu. Oznamovatel
bude mít možnost blíže specifikovat zařízení, které bude instalováno.
Pan L. (občan) uvedl, že mu to připadá nesmyslné.
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Pan Dluhoš (zástupce oznamovatele) uvedl, že oznamovatel má k dispozici akreditaci z Holandska,
která uvádí, že se bude jednat o zařízení, které prošlo státní zkušebnou v Holandsku, a tím bude
garantována i účinnost technologie 85 % na amoniak, 85 % na pachové látky a 80 % na prachové
částice. V tuto chvíli oznamovatel pracuje s touto informací a není oprávněn zpochybňovat akreditaci
Holandské zkušebny.
Pan L. (občan) se opět dotazoval, co se stane, pokud technologie nebude fungovat tak, jak to deklaruje
dodavatel. Možná to bude nazýváno jako pokusné biologické pračky vzduchu, podobně jako byly
před několika lety stejně nazývány vaky na kejdu. Uvedl, že bude v Těšnovicích realizována zkušební
technologie, poté bude změřena účinnost, a v případě nefunkčnosti se ve výstavbě nebude pokračovat.
Dotazoval se, co bude následovat v případě nefunkčnosti technologie.
Pan Dluhoš (zástupce oznamovatele) uvedl, že zařízení v České republice bude referenční. Několikrát
byla oznamovatelem organizována cesta k již stávajícímu zařízení v obci Hostěradice s možností
výkladu přímo od dodavatele biologické pračky vzduchu. Poslední výzva byla po prvním veřejném
projednání. Oznamovatel byl připraven na své náklady zorganizovat autobusovou dopravu do obce
Hostěradice. V případě zájmu chtěl oznamovatel zajistit i technického pracovníka z Holandska.
O tuto exkurzi měli zájem celkem čtyři lidé. Účastnili se i zástupci odboru životního prostředí z MěÚ
Kroměříž. Oznamovatel na tuto exkurzi osobně pozval i předsedu sdružení Hortus Moravia.
Zástupce oznamovatele dále uvedl, že bude brát v úvahu garanci dodávané technologie a spoléhat
na to, že dle ní bude zařízení fungovat.
Pan L. (občan) uvedl, že pan Dluhoš neměl na veřejném projednání přítomné odborníky a polemizoval
o přesvědčivosti fungování dle garance.
Pan Dluhoš (zástupce oznamovatele) uvedl, že na tomto veřejném projednání byli přítomni odborníci,
kteří obhajovali fungování technologie. Nabídl panu L. aby tedy vedl odbornou debatu s přítomnými
Ing. Vraným Miroslavem a Ing. Vraným Martinem.
Pan L. (občan) na toto nereagoval. Pouze uvedl, že občané Těšnovic nedostávali dostatečné informace
k záměru. Dále uvedl, že občanům bylo sděleno, že pokud nebude po první etapě technologie fungovat,
nebude se pokračovat ve výstavbě druhé etapy. Předpokládal, že tato situace bude podobná, jako před
několika lety se zkušebními jímkami na kejdu, které byly nazvány jako „Pokusné vyhnívací jímky na
kejdu“. Za dva měsíce se akce kolaudovala a název „pokusné“ zmizelo. Po osmi letech se jedná o tom,
aby tyto jímky byly nějakým způsobem ošetřeny proti úniku pachových látek. A proto se pan L. obával,
že v rámci navrženého záměru bude docházet k podobné situaci.
Ing. Vraný Miroslav (zpracovatel dokumentace) uvedl, že se jedná o jednu technickou záležitost.
Jestliže dodavatel garantuje určité parametry, tak má výrobce tyto parametry vždy něčím podloženy
(výzkumem či měřením). Uvedl příklad s koupí automobilu značky Škoda. Zopakoval, že po výstavbě
první etapy bude provedeno měření účinnosti navrhované technologie. Zpracovatelé dokumentace
vycházeli z toho, že není důvod výrobci technologie nevěřit uváděnou garanci. Zbouráním čtyř hal
a následnou výstavbou nové výkrmové haly bude zvýšena kapacita o cca 20 % oproti stávajícímu stavu.
Jestliže bude deklarovaná účinnost 70 až 85 % a měřením bude zjištěno, že toto garantování účinnosti
nebylo pravdivé, bude to důvod k hledání jiného výrobce a dodavatele. Další etapa bude instalována
s vyšší účinností, nebo bude další etapa pozastavena z důvodu nesplnění garantovaných parametrů.
Proběhla diskuse mimo záznam a tedy i mimo zápis z veřejného projednání. Pan Ing. Pavel Kulička
(zástupce Krajského úřadu Zlínského kraje) se snažil zklidnit situaci, která nastala v sále. Vrátil
se k tématu a účelu veřejného projednání.
Pan M. (občan) uvedl, že chov prasat byl v Těšnovicích ještě dříve, než si někteří občané postavili své
domy. Dotazoval se, proč občané, kteří měli k záměru výhrady, se nezúčastnili exkurze v již zaběhlém
chovu v obci Hostěradice. Pan M. se byl v obci Hostěradice přesvědčit o tom, že zařízení není zdrojem
zápachu.
Pan L. (občan) pochopil a uznal, že tento dotaz byl mířen na něj. Uvedl, že se do Těšnovic přistěhoval
v roce 2000 a žije zde 16 let (neaktivně 38 let). Dům, ve kterém nyní pan L. bydlí, byl postaven dříve
než farma. Dále konstatoval, že v Hostěradicích byl 2x nezávisle na exkurzi. Nikdy to pana L.
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nepřesvědčilo o tom, že záměr nebude zdroj zápachu. Uvedl, že zápach z provozu v Hostěradicích byl
cítit.
Pan S. (občan) konstatoval, že byl v Hostěradicích, měl možnost vstoupit i do prostoru mezi vepřínem
a pračkou vzduchu a tvrdil, že rozdíl byl obrovský. Z výduchu pračky nebylo téměř nic cítit.
Pan G. (občan) je občanem Těšnovic již 40 let. Zažil SZP od prvopočátku. Dodal, že za celé ty roky
společnost SZP vždy pracovala na tom, aby vylepšila podmínky jak pro chov prasat, tak pro občany.
Za posledních 15 let se realizovalo v SZP mnoho věcí, které zlepšily špatnou hygienu, a byl snížen
zápach. Realizovaly se zdařilé rekonstrukce pro chov prasnic, porodnic prasnic i část hal pro odchov
selat. Farma má nyní podstatně jiné podmínky než dříve. Jímky na kejdu byly dříve nekryté
a problematika byla vyřešena zakrytím. V tomto procesu se dále řeší filtrace vzduchu z nich unikající.
Pan G. bydlí přes cestu v bytovém domě a zápach z vepřínů necítí. Tento zápach bude díky navrženým
technologií snížen. Tvrdil, že se zápach nebude zvyšovat. Pan G. byl na exkurzi v Hostěradicích, pračka
vzduchu odpovídala kapacitě stáje a byl i na výduchu z biologické pračky vzduchu. Přímo u těchto
výduchů zápach nebyl intenzivní. Samozřejmě člověku s citlivým vnímáním zápachu by mohl provoz
překážet. Pan G. věří tomu, že nebude docházet ke zhoršení stavu ovzduší. Maximálně bude situace
na stejné úrovni, jako tomu bylo doposud. Dodavatel bude tuto technologii kontrolovat přes internet.
Pokud bude docházet ke změně některých parametrů, tato situace bude okamžitě řešena nastavením
správných parametrů. Uvedl, že garanci určuje dodavatel. Pokud nebude dodržena garance praček,
tak by tato závada měla být dodavatelem odstraněna doplněním technologie zvyšující účinnost.
Dodavatel má tuto garanci ověřenou. Pan G. uvedl, že se této technologie nijak neobává. Zápach
ze stávající farmy prasat je patrný pouze za nepříznivého počasí jako je nízký tlak nebo před bouřkou.
Nezaznamenal, že by ho provoz nějak omezoval v pohodě bydlení.
Opět proběhla diskuze mimo záznam a tedy i mimo zápis.
Pan Dluhoš (zástupce oznamovatele) reagoval na tuto diskuzi. Jímky byly od podzimu opatřeny
hadicemi, které budou umožňovat svedení vzduchu do filtru. Od poloviny srpna jsou vaky na kejdu
prázdné. Kejda bude do těchto vaků plněna až začátkem prosince. Aby byl oznamovatel připraven,
instaloval systém hadic spojením ventilů a svedením na hráz mezi vaky na kejdu. Filtr je již připraven
u dodavatele, a bude instalován v co nejbližší době. Jde jen o to, zda bude toto zařízení odsouhlaseno
procesem EIA.
Ing. Pavel Kulička (zástupce krajského úřadu) uvedl, že toto zařízení se bude odsouhlasovat v rámci
integrovaného povolení.
Pan Dluhoš (zástupce oznamovatele) se dotazoval, zda musí být i tento filtr u vaků na kejdu součástí
integrovaného povolení. Bude to technologie, která nebude spojena se zemí.
Ing. Pavel Kulička (zástupce krajského úřadu) předpokládal, že se bude jednat o nevýznamnou změnu
záměru v rámci IP. Následně bude zpracována projektová dokumentace. K projektové dokumentaci
se v rámci § 9a odst. 4 a 5 bude příslušný orgán vyjadřovat.
Pan V. (soukromý zemědělec) uvedl, že při rezervě aplikují kejdu na pole. Pamětníci jsou si vědomi,
že velkovýkrmna měla být umístěna směrem na Srnov (před obcí Dřínov). Dřívější OV KSČ však
rozhodl, že tato velkovýkrmna bude umístěna v Těšnovicích. Pan V. očekával, že budou všichni vděční
za realizaci technologie, která slibuje zlepšení pachové situace v Těšnovicích a okolí. Na podzim
při vývozu kejdy na pole byl zděšen, kdy si obyvatelé Kroměříže stěžovali na zápach. Upozornil,
že se nacházíme na Zemi, kde žijí lidé, zvířata a příroda v jednom celku. Dále uvedl, že Česká republika
je soběstačná ve výkrmu prasat pouze z 50 %. Uvedl, že oznamovatel a projektanti dělají maximum
pro to, aby bylo prostředí, co nejlepší za daných podmínek. Závěrem konstatoval „Vepřové Vám
na pekáči voní, ale toto mnohým vadí.“ Na podzim aplikoval kejdu do půdy radličkovým způsobem,
do šesti hodin zapravil a přesto si občané stěžovali na zápach.
Ing. Pavel Kulička (zástupce krajského úřadu) uvedl, že se nacházíme v 21. století a máme
technologie, které umožní snížit tyto dopady na obyvatele. V rámci navazujících řízení, jak již bylo
řečeno, se bude orgán EIA vyjadřovat k projektové dokumentaci. Dále uvedl, že v dalších řízeních bude
mít dotčená veřejnost možnost se stát účastníky řízení. V procesu EIA budou stanoveny podmínky
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pro další stupně řízení a provoz. Vše bude seskupeno a sloužit jako návod pro projektanta a dotčené
správní úřady.
Pan L. (občan) uvedl, že nikdy nebyl pro to, aby se chov prasat v Těšnovicích zrušil. Má pouze nedůvěru
v tuto technologii a věci si řádně prověřuje. V případě, poskytování nesprávných informací má oprávnění
tomuto nevěřit. Má osobní zkušenost, kterou již zmínil, s nefunkčností vaků na kejdu. Před osmi lety
při řešení výstavby jímek na kejdu protestoval a tvrdil, že výduchy z těchto vaků budou sloužit pouze
na jednorázový odvod zapáchajícího plynu. Na toto nikdy nebylo reagováno, až nyní. Pan L. uvedl, že
ředitel SZP si nevybral toto místo ke své práci, protože se tento areál postavil za minulého režimu.
Jedná se o podnik, který je v zastavěné oblasti na okraji Kroměříže (UNESCO), je tedy snaha občanů,
aby se našlo společné řešení vyhovující oběma stranám. Tvrdil, že nebyly předloženy konkrétní
informace týkající se technologie biologických praček vzduchu. A doposud ho tyto informace
nepřesvědčily o tom, že tato technologie bude fungovat.
Ing. Pavel Kulička (zástupce krajského úřadu) reagoval a tvrdil, že krajský úřad v této fázi stanoví
podmínky a tyto podmínky bude kontrolovat v dalších fázích řízení.
Opět proběhla diskuse mimo záznam a tedy i mimo zápis z veřejného projednávání.
Ing. Pavel Kulička (zástupce krajského úřadu) i přesto k této diskusi uvedl, že krajský úřad musí být
a je v procesu EIA nestranný. Krajský úřad si je vědom, že je stávající stav neúnosný, a proto uvítal
navržení takového opatření a technologie.
Opět proběhla diskuse mimo záznam a tedy i mimo zápis z veřejného projednávání.
Ing. Pavel Kulička (zástupce krajského úřadu) uvedl, že limity na pachové látky sice nejsou českou
legislativou stanoveny, ale jsou stanoveny přísné limity na ochranu ovzduší jako takové.
Ing. Vraný Miroslav (zpracovatel dokumentace) uvedl, že navržené technologie jsou moderní a splňují
parametry nejlepší dostupné technologie (BAT). V období výstavby vaků na kejdu bylo technickým
řešením odvětrávat vaky jen ventily, protože v té době nebyly rozšířeny takové technologie, jaké
můžeme instalovat v dnešní době. Technologie biologických praček vzduchu a filtrů přišla z Holandska.
Holanďané jsou v těchto technologiích velmi pokrokoví, protože mají vysoké zatížení chovem skotu
a prasat. Zpracovatel dokumentace uvedl informace o výzkumu snižování amoniaku. Shrnul, že výzkum
ochrany životního prostředí se stále vyvíjí ve všech sférách.
Pan T. (občan) uvedl, že prostudoval dokumentaci EIA a zároveň i přílohy této dokumentace. Dotazoval
se na problematiku týkající se metodiky Symos 97, která byla použita při zpracování rozptylové studie.
Konstatoval, že samotní autoři této metodiky zpochybňují měření především v oblastech, kde se jedná
o inverzní činnost, křižovatky a ulice. Je známo, že Kroměříž je oblast se zvýšenou inverzí a také
je to město s ulicemi a křižovatkami. Uvedl, že město Kroměříž se potýká s pachovými látkami. Bydlí
v ulici B., kde se v poslední době řeší záměry v rámci integrované prevence. Řeší se i masna Kroměříž,
která získala výjimku z vyjmenovaného zdroje. Město Kroměříž je historicky cenné město a má i status
UNESCO. Uvedl, že zdrojem zápachu není pouze chov prasat, ale také výroba granulí firmy AFEED
a masna Kroměříž. Metodika Symos byla stanovena v roce 1997, což je dle pana T. zastaralá metodika
i když se aktualizuje. Dotazoval se do jaké míry je v tomto případě použitelná metodika Symos 97
a proč město Kroměříž nemá přístroje měřící hodnoty z hlediska ovzduší.
Ing. Vraný Martin (zpracovatel rozptylové a pachové studie, spolupracoval na dokumentaci záměru)
uznal, že tato metodika má nepřesnost v řádu desítek procent, pro dlouhodobé roční průměry
až padesát procent a u krátkodobých ročních průměrů ještě více. Tato metodika není zrovna
nejpřesnější, ale na druhou stranu se jedná o matematické modelování, které nemůže všechny závětrné
efekty postihnout. U problematiky zápachu je nepřesnost podstatně vyšší. Nepřesnost samotné
olfaktometrie je v řádech stovek procent po konzultaci s VÚZT, který tento olfaktometr má a provádí
měření. Jedná se především o krátkodobé efekty. Konstatoval, že tato metodika není vhodná pro uliční
zástavbu, ale objekt SZP Těšnovice a.s. se nenachází v uliční zástavbě. Než se tyto látky dostanou
do ulic Kroměříže, jsou dostatečně naředěny. Takové pachové špičky modelovat nelze. Existuje
aplikace, která má za úkol umožnit použití metodiky Symos pro hodnocení pachových látek. U menších
areálů nebo záměrů, které mají jen několik zdrojů a jsou dobře popsatelné, se dá provést modelování.
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U velkých záměrů tato metodika může selhávat v tom, že se nedá přesně definovat proud vzduchu
a závětrné efekty plně zhodnotit. Dá se vyčíslit absolutní hodnota toku a ta v tomto případě klesá.
Metodika Symos prokazuje, že dochází ke snížení celkové expozice v obytné zástavbě.
Ing. Pavel Kulička (zástupce krajského úřadu) doplnil otázku týkající se umisťování měřících stanic
ve městě Kroměříž. ČHMÚ má svou síť těchto stanic, která je pro ně z největší pravděpodobností
dostatečná. Pokud by město chtělo měřit vlastní hodnoty, musí zvážit tuto investici.
Proběhla diskuse mimo záznam a tedy i mimo zápisu z veřejného projednání.
Ing. Vraný Martin (zpracovatel rozptylové a pachové studie, spolupracoval na dokumentaci záměru)
reagoval na tuto diskusi mimo záznam. Uvedl, že Ing. Pantoflíček v úvodu tohoto veřejného projednání
konstatoval, že jednou z podmínek závazného stanoviska EIA je realizace projektu sadových úprav.
Jelikož se bude jednat o závazné stanovisko, příslušné orgány v navazujících řízeních musí
tyto podmínky převzít do svých rozhodnutí.
Paní A. K. (občanka) projevila nedůvěru v případě nefunkčnosti technologie a tvrdila, že na základě
toho nebude záměr zastaven a navržena žádná nápravná opatření. Byla na podzim u areálu a připadá
jí, že se oznamovatel o areál vůbec nestará.
Ing. Vraný Miroslav (zpracovatel dokumentace) uvedl, že nedůvěra občanů může mít
své opodstatnění. V případě vydání kladného závazného stanoviska se budou projednávat další stupně
projektové dokumentace. V tomto navazujícím řízení bude neopomenutelným účastníkem i obec.
Občané budou informování a v dalších fázích řízení nebude nic utajováno. Pokud záměr v projektové
dokumentaci nebude dle stanovených podmínek, občané se mohou vyjádřit. V současné legislativě EIA
je zakomponován § 9a odst. 4 a 5, který říká, že nejméně 30 dnů před podáním žádosti o zahájení
navazujícího řízení předloží oznamovatel příslušnému úřadu EIA dokumentaci pro příslušné navazující
řízení (např. DÚR, DSP) včetně úplného popisu případných změn oproti záměru, ke kterému bylo
vydáno stanovisko. Tento úřad ověří shodu dokumentace EIA a dokumentace pro navazující řízení
a posoudí, zda došlo k zapracování podmínek do této dokumentace a zda došlo k významným změnám
oproti projednávanému záměru v procesu EIA. Na základě toho vydá souhlasné, nebo nesouhlasné
verifikační stanovisko. Tím tedy dojde ke kontrole zapracování podmínek stanoviska do dokumentace
pro navazující řízení.
Ing. Pavel Kulička (zástupce krajského úřadu) uvedl, že Česká inspekce životního prostředí je
kompetentní ke kontrole záměrů a v případě nedodržování podmínek ukládá sankce. Pokud neexistují
limity na pachové látky, nelze žádným způsobem toto vyžadovat. Pachové látky není možné v České
republice nijak postihovat. Tato řešená technologie je legislativně definována v nejlepších dostupných
technologiích (BAT). Dále uvedl, že v případě nedodržování integrovaného povolení je možné
toto povolení odebrat.
Pan J. (občan) věří tomu, že technologie bude fungovat dle garance dodavatele. Zúčastnil se exkurze
v obci Hostěradice. Areál Těšnovic je z 80. let a proto je ve velmi špatném stavu. Nebude nijak bránit
firmě při rozvoji a použití nové technologie, která zaručuje zlepšení situace.
Pan Z. (občan) bydlí v Těšnovicích 7 let. Vzhledem tomu, že Holanďané prodali velké množství těchto
technologií, se pan Z. dotazoval, zda je možné se na tuto technologii podívat v Holandsku.
Pan Dluhoš (zástupce oznamovatele) uvedl, že v případě zájmu zajistí exkurzi do Holandska u stejně
velké technologie, jako má být instalována v Těšnovicích.
Pan Z. (občan) žádal pana Dluhoše o název města nebo obce v Holandsku, kde se nachází kapacitně
stejný vepřín.
Pan Dluhoš (zástupce oznamovatele) uvedl, že se pokusí tuto informaci zajistit.
Pan Z. (občan) dotazoval se na časový interval zkušební fáze technologie.
Ing. Petr Pantoflíček (zpracovatel posudku) uvedl, že se jedná o návrh stanoviska. Ve stavebním
a integrovaném povolování bude záměr rozdělen na dvě etapy. Nejdříve oznamovatel požádá o první
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etapu záměru a po výstavbě bude prověřena účinnost. Po první etapě bude moci oznamovatel žádat
o povolení další etapy.
Pan Z. (občan) dotazoval se na časový interval zkušební fáze technologie.
Ing. Miroslav Vraný (zpracovatel dokumentace) uvedl, že z hlediska technologického procesu, bude
v první etapě realizována výstavba stáje. Až po dosažení kapacity a uplynutím výkrmového cyklu bude
prověřena účinnost, aby bylo měření smysluplné.
Pan Z. (občan) dotazoval se na časový interval zkušební fáze technologie, protože je rozdílná situace
v různém ročním období.
Ing. Miroslav Vraný (zpracovatel dokumentace) uvedl, že bývá problematické měření hodnot u záměrů
chovu hospodářských zvířat z toho důvodu, že je při měření spousta proměnných (roční období, četnost
větru, proudění teplot okolí, vlhkost vzduchu, kvalita stájové vzdušiny atd.). Proto bude na dohodě
autorizované firmy, která bude provádět měření, aby zvolila optimální období po konzultaci s ČHMÚ
nebo VÚZT.
Pan Z. (občan) požádal oznamovatele, aby co nejdříve zprovoznil filtr u vaků na kejdu.
Pan Dluhoš (zástupce oznamovatele) uvedl, že již tyto zmíněné filtry připravují.
Pan L. (občan) dotazoval se, zda je možné nazvat první fázi výstavby jako zkušební provoz.
Ing. Pavel Kulička (zástupce krajského úřadu) uvedl, že zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
toto neumožňuje.
Vzhledem k tomu, že nebyly ze strany veřejnosti vzneseny další dotazy, Ing. Pavel Kulička v 16:52
ukončil diskusi.
4. Závěr veřejného projednání
Ing. Kulička seznámil přítomné s dalšími kroky procesu posuzování vlivů na životní prostředí, které
budou následovat bezprostředně po skončení veřejného projednání dle zákona. Zápis z tohoto
veřejného projednání bude zaslán dotčeným správním úřadům a územním samosprávným celkům
a zveřejněn na internetu.
Závěrem Ing. Kulička konstatoval, že byla naplněna všechna zákonná ustanovení pro veřejné
projednání posudku a současně přepracované dokumentace k záměru „Farma chovu prasat Těšnovice“
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Konečné závazné stanovisko o hodnocení vlivu záměru na životní prostředí bude vydáno na základě
dokumentace, posudku a veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněným ve smyslu § 9a zákona.
Vzhledem k tomu, že další dotazy nebyly položeny, Ing. Kulička poděkoval všem přítomným za účast
a veřejné projednání bylo v 16:52 hodin ukončeno.
Z tohoto veřejného projednání byl pořízen zvukový záznam, který je uložen v příslušném spisu
na Krajském úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.
Krajský úřad tímto dodržel zákonný požadavek dle § 17 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. Nejedná
se o doslovný přepis. Kompletní záznam je k dispozici na zvukovém nosiči, který je součástí spisu.
Přítomni: dle prezenční listiny, která je součástí spisu
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Zapsala: Ing. Eva Gregušová - referentka odboru životního prostředí a zemědělství

Otisk úředního razítka

Schválil:

Ing. Pavel Kulička
pověřený řízením veřejného projednání
(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky:
Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, územní pracoviště Kroměříž, Havlíčkova 13, 767 01
Kroměříž
ČIŽP oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj, Lazy 654, 760 01 Zlín
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
- Vršovice
Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc
Oznamovatel:
SZP Těšnovice a.s., Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž
Na vědomí:
Tiskový odbor Zlínského kraje
Městský úřad Kroměříž, stavební úřad, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice
Ing. Petr Pantoflíček, Přestavlky 14, 257 23 Přestavlky
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Příloha:
1. Vyjádření hydrogeologa
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2.

Prezentace, která byla součástí veřejného projednání
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