KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

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

Váš dopis značky/ze dne
/16. 10. 2014

Dle rozdělovníku

Číslo jednací
KUJI 75023/2014
OZPZ 2896/2014 Go

Vyřizuje/telefon
Jaroslav Gottfried
564 602 510

V Jihlavě dne
19. 11. 2014

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o EIA“)
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název:

Stáje pro dojnice Peršíkov

Kapacita (rozsah) záměru:

Novostavba stáje pro produkční krávy na volných plochách
ve stávajícím areálu. Zároveň bude provedena přestavba
kolny na stáj pro výkrm býků.
Současný stav (počet DJ):
Obj. č. 1 - Stáj
Dojnice
Telata v MV
Telata v RV
Jalovice
CELKEM

77
1,8
6,4
24 DJ
109,2 DJ

Navrhovaný stav (počet DJ):
Obj. č. 1 - Stáj
Jalovice 7-14 měs.
Jalovice 15-24 měs.
Telata v MV
Telata v RV
Obj. č. 2 - Stáj pro výkrm býků - Býci
Obj. č. 3 - Produkční stáj - Dojnice
CELKEM
zaokrouhleno

16,8
32
3,6
6,7
56,7
165
280,8 DJ

Dochází k navýšení celkem o 171,6 DJ

tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu

Z hlediska předmětu posuzování (§ 4 odst. 1 písm. c)
zákona o EIA) se jedná o změnu záměru, uvedeného
v příloze č. 1, kategorii II, bodu 1. 5. zákona o EIA (chov
hospodářských zvířat s kapacitou od 50 do 180 dobytčích
jednotek) - oproti stávajícímu chovu dojde ke změně
kapacity - nárůstu o 171,6 DJ. Jde o významnou změnu
záměru, která naplňuje dikci zákona o EIA, proto bylo
provedeno zjišťovací řízení.
Charakter záměru:

Jedná se o novostavbu stáje pro dojnice (137 ks na roštech
a 13 krav v porodně) s volným bezstelivovým ustájením a o
přestavbu stávající kolny na stáj pro býky (64 ks na roštech
a 20 ks na hluboké podestýlce). Ve stávající stáji pro
dojnice bude umístěno 40 starších jalovic v části s volným
bezstelivovým ustájením (rošty), 40 mladších jalovic a 48
telat bude umístěno v části s ustájením na hluboké
podestýlce. Záměr se nachází ve stávajícím zemědělského
areálu a nelze předpokládat jeho kumulaci s jinými záměry.

Umístění:

Kraj Vysočina

Obec:

Městys Havlíčkova Borová

Katastrální území:

Peršíkov

Zahájení:

předpoklad 05/2014

Dokončení:

předpoklad 10/2015

Oznamovatel:

Jan Frühbauer, Havlíčkova Borová, Peršíkov č.p.23, 582 63
Ždírec nad Doubravou

IČO:

150 32 230

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel v zákonné lhůtě
pro podání vyjádření k oznámení záměru (do 10. 11. 2014), zpracovaného v rozsahu přílohy č. 3
k zákonu o EIA Ing. Josefem Charouzkem (autorizovanou osobou dle zákona o EIA) tato
stanoviska:
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště
Havlíčkův Brod – dopis pod značkou KHSV/21333/2014/HB/HOK/Vel ze dne 4. 11. 2014,
doručen byl datovou schránkou dne 5. 11. 2014.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod - dopis pod
značkou ČIŽP/46/IPP/1417255.002/14/HZH ze dne 7. 11. 2014, doručen byl datovou schránkou
dne 7. 11. 2014.
Správa CHKO Žďárské vrchy - dopis pod č. j. 03992/ZV/2014 ze dne 4. 11. 2014, doručený
datovou schránkou dne 6. 11 2014.
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí - dopis pod značkou
OŽP/2636/2014/HO ze dne 10. 11. 2014, doručený datovou schránkou dne 11. 11 2014.
Povodí Vltavy, státní podnik - vyjádření správce povodí ze dne 6. 11. 2014 v listinné podobě,
doručené dne 11. 11. 2014.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina - dopis pod č. j.
SVS/2014/085666-J ze dne 3. 11. 2014, doručený datovou schránkou dne 4. 11 2014.
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OBSAH STANOVISEK
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště
Havlíčkův Brod ve svém stanovisku nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona o EIA.
Zároveň požaduje v dalším stupni projektové dokumentace (územní řízení) předložit
akustickou studii, která prokáže, že při běžném provozu zemědělského areálu, po uvedení
stájí do provozu, budou v nejbližších chráněných venkovních prostorech a nejbližších
chráněných venkovních prostorech staveb obce Peršíkov dodrženy hygienické limity hluku
v denní a noční době. V jednotlivých výp. bodech považuje za nutné stanovit stávající stav
hlukové zátěže a stav hlukové zátěže po realizaci záměru. Upozorňuje na to, že v případě
zjištění překračování hyg. limitů hluku je nutné v rámci akustické studie navrhnout účinná
protihluková opatření s výpočtovým doložením jejich účinnosti a současným zapracováním do
projektové dokumentace pro územní řízení.
Výše uvedené podmínky KHS byly zapracovány do podmínek závěru zjišťovacího řízení.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod
- ve stanovisku oddělení ochrany vod se uvádí, že požadavky, vyplývající ze zákona o vodách a
navazujících předpisů, to je zajištění těsnosti objektů, zkoušky těsnosti jímek a
vybudování kontrolního systému, jsou uvedeny rámcově v kapitole D IV jako návrh
opatření. Nemá k záměru připomínky a nepožaduje pokračování v procesu EIA.
Výše uvedené podmínky oddělení ochrany vod byly zapracovány do podmínek závěru
zjišťovacího řízení.
-

ve stanovisku oddělení ochrany přírody a krajiny se konstatuje, že se záměr nachází na
území CHKO Žďárské vrchy (III. zóna ochrany přírody), avšak nezasahuje na území
evidovaná v systému NATURA 2000, dále uvádí, že na severní hranici areálu bude nutno
provést kolem obvodové komunikace výsadbu ochranné zeleně, aby nedošlo k negativnímu
ovlivnění krajinného rázu (výsadbu je nutno řešit komplexně, nejlépe na základě
samostatného projektu) a nepožaduje pokračování v procesu EIA,
Požadavek na výsadbu ochranné zeleně byl zapracován do podmínek závěru zjišťovacího
řízení.

-

ve stanovisku oddělení odpadového hospodářství se uvádí, že z hlediska odpadového
hospodářství nejsou námitky a nepožaduje se pokračování v procesu EIA,

-

ve stanovisku oddělení ochrany ovzduší se uvádí, že k záměru nejsou připomínky a
nepožaduje se pokračování v procesu EIA.

Správa CHKO Žďárské vrchy uvádí, že stavbou nebudou významně dotčeny žádné složky
životního prostředí, lze vyloučit také významný vliv na nejbližší evropsky významnou lokalitu
CZ0610412 Ransko, realizací záměru nedojde k významnému zásahu do harmonického měřítka
krajiny. Pro zmírnění negativních vlivů z aplikace hnoje, močůvky a odpadních vod na pole
je nutno dodržovat navržená opatření, vliv záměru na ŽP postačí ošetřit v následně
vedených řízeních. Nepožaduje pokračování v procesu EIA.
Výše uvedené požadavky byly zapracovány do podmínek závěru zjišťovacího řízení.
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí - neuvádí podmínky ani připomínky.
- nepožaduje pokračování v procesu EIA, postačí vliv záměru na životní prostředí ošetřit
v následně vedených řízeních.
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Povodí Vltavy, státní podnik
Ve stanovisku se uvádí, že se požaduje předložit projektovou dokumentaci správci povodí
Správce povodí nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona o EIA.
Požadavek správce povodí byl zapracován do podmínek závěru zjišťovacího řízení.
Jiné dotčené územní samosprávné celky, ani dotčené správní úřady, neuplatnily ve stanovené
lhůtě svá stanoviska, má se tedy zato, že s předloženým záměrem souhlasí.
Vyjádření občanských sdružení nebo obecně prospěšné společnosti ve smyslu § 23 odst. 9
zákona o EIA nebylo v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí uplatněno.
Součástí předloženého oznámení bylo stanovisko stavebního úřadu (Městský úřad Přibyslav,
odbor výstavby, č. j. 3244/2014/OV/VO ze dne 23. 9. 2014, kde se uvádí, že záměr je v souladu
s platným územním plánem městyse Havlíčkova Borová a nachází se v plochách smíšených
výrobních VS, jejichž hlavním způsobem využití jsou stavby, sloužící k výrobě nebo skladování.
Dále bylo součástí předloženého oznámení stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny
k dotčení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí - NATURA 2000 (vydala Správa CHKO
Žďárské vrchy - č. j. 03269/ZV/2014 ze dne 23. 9. 2014), kde se uvádí, že záměr nemůže mít
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné
lokality ani ptačí oblasti.
ZÁVĚR:
Předložený záměr naplňuje dikci § 4, odst. 1 písm. c) uvedeného v příloze 1. zákona v kategorii
II, bodu 1. 5. zákona o EIA (chov hospodářských zvířat s kapacitou od 50 do 180 dobytčích
jednotek) - oproti stávajícímu chovu dojde ke změně - nárůstu o 171,6 DJ. Proto bylo Krajským
úřadem Kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo
zjištění, zda tento záměr bude posuzován podle zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel příslušný úřad k
závěru, že záměr
„Stáj pro dojnice Peršíkov“
nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude dále posuzován podle zákona o EIA

Podmínky závěru zjišťovacího řízení - v následně vedených řízeních je nutno zajistit:
1. V dalším stupni projektové dokumentace (územní řízení) bude orgánu ochrany veřejného
zdraví (KHS) předložena akustická studie, která prokáže, že při běžném provozu
zemědělského areálu, po uvedení stájí do provozu, budou v nejbližších chráněných
venkovních prostorech a nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb obce Peršíkov
dodrženy hygienické limity hluku v denní a noční době. V jednotlivých výp. bodech bude
stanoven stávající stav hlukové zátěže a stav hlukové zátěže po realizaci záměru. V případě
zjištění překračování hyg. limitů hluku budou v rámci akustické studie navržena účinná
protihluková opatření s výpočtovým doložením jejich účinnosti a současně budou tato
opatření zapracována do projektové dokumentace pro územní řízení.
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2. V následně vedených řízeních bude zajištěna těsnost objektů, zkoušky těsnosti jímek a
vybudování kontrolního systému takto: podlahy, hnojiště, zpevněné plochy, jímky a nádrže
budou provedeny s hydroizolací, nepropustné, skladovací jímka na tekuté podíly bude
opatřena detekčním systémem úniku, pokud nestanoví jinak vodohospodářský orgán, bude
provedena zkouška těsnosti vybudovaných jímek před jejich uvedením do užívání, je nutno
zajistit řádný provoz jímek (včetně kontroly hladiny v jímkách a včasného vyvážení obsahu
jímek - v době, kdy jsou volné plochy zemědělské půdy a kdy jsou vhodné klimatické
podmínky, včetně udržování výdejních ploch v čistotě a pravidelného čištění odtokového
potrubí)
3. Dokumentace, zpracovaná pro následně vedená řízení bude předložena správci povodí.
4. Při aplikaci statkových hnojiv na pole se oznamovatel bude řídit plánem organického hnojení,
který bude projednán s orgány ochrany přírody a krajiny. Pro zmírnění negativních vlivů
z aplikace hnoje, močůvky a odpadních vod na pole je nutno dodržovat účinná opatření budou zohledněny prvky ochrany přírody a krajiny, vliv záměru na ŽP postačí ošetřit
v následně vedených řízeních.
5. Při výstavbě a provozu záměru nebude prováděna likvidace odpadů jejich spalováním, ani
zahrabáváním do země.
6. V souladu se zákonem o odpadech bude vedena evidence odpadů.
7. Všechny plochy, zasažené stavebními pracemi, budou z důvodu prevence ruderalizace
území, důsledně rekultivovány.
8. Pro aplikaci statkových hnojiv budou stanoveny podmínky tak, aby obyvatelé obce nebyli
nadměrně obtěžováni zápachem - zákaz aplikace kejdy na zemědělské pozemky při větru
směrem na obec, neprodlené (nejpozději do 24 hodin) zapravení do půdy, zákaz aplikace
kejdy v blízkosti do 200 metrů od obce při teplém počasí (nad 20 stupňů Celsia).
9. Investor zajistí, aby během stavby a následně i provozu byla zajištěna eliminace negativních
vlivů - provede účinná opatření proti prašnosti (úklid a kropení v době sucha) a hlučnosti
(omezení pracovní doby, použití méně hlučných mechanismů, apod.).
10. Na chemické látky (přípravky) s nebezpečnými vlastnostmi dle zákona o chemických
látkách) bude zajištěn postup v souladu s legislativou (bezpečnostní listy, školení pracovníků,
zpracování pravidel bezpečnosti práce apod.).
Povaha záměru ve vazbě na lokalizaci
Záměr je umístěn v městysi Havlíčkova Borová, v katastrálním území Peršíkov, ve stávajícím
zemědělském areálu. Příjezd do areálu je zajištěn po stávající komunikaci.
Závažnosti vlivů
V kapitole D je popsána charakteristika možných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní
prostředí a odhad jejich složitosti a významnosti. Záměrem nedojde při použití nové technologie
chovu k významnému zvýšení zatížení území amoniakem ani pachových látek. Během výstavby
dojde ke krátkodobému zvýšení prašnosti a hluku ve vlastním areálu a jeho nejbližším okolí.
Uvedené negativní vlivy se budou odehrávat především uvnitř vypočteného ochranného pásma.
Negativní vlivy, související s aplikací hnoje, močůvky a odpadních vod na pole, je nutno zásadně
omezit přímým (nebo následným) zapravením do půdy (při aplikaci na ornou půdu). Záměr
nebude zdrojem negativních vlivů, přesahujících státní hranice.
Celkové vlivy na veřejné zdraví a životní prostředí jsou zpracovatelem hodnoceny jako
nevýznamné.
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Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním
řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů
ani příslušná povolení podle zvláštních právních předpisů.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství závěr zjišťovacího řízení
rovněž zpřístupňuje na internetu na adrese: http://www.cenia.cz/eia (kód záměru VYS744)
Obec Havlíčkova Borová jako dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3
zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce
a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem,
apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.

Ing. Jaroslav Gottfried
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

ROZDĚLOVNÍK:
Datovou schránkou:
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Městys Havlíčkova Borová, IČO 002 67 431, Náměstí 278, 582 23 Havlíčkova Borová
2) Kraj Vysočina, zastoupený odborem životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina,
IČO 708 90 749 – zde
Dotčené správní úřady
3) Krajský úřad Kraje Vysočina, IČO 708 90 749 – zde
4) Městský úřad Havlíčkův Brod, OŽP, IČO 002 67 449, Havlíčkovo nám. 57, 580 01 H.Brod
5) Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův
Brod, IČO 710 09 311, Štáflova 2003, 580 01 H.Brod
6) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát, IČO 416 93 205, Bělohradská
3304, 580 01 H. Brod
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Dodejkou:
7) Krajská veterinární správa Státní veterinární správa pro kraj Vysočina, pracoviště Havlíčkův
Brod, Ledečská 2917, 580 01 H.Brod
8) Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, státní podnik, IČO 708 89 953, Grafická 36, 150 21 Praha
5
Datovou schránkou:
9) Ministerstvo životního prostředí-EIA, IČO 001 64 801, Vršovická 1442/65, 110 00 Praha
Dodejkou (oznamovatel):
10) Jan Frühbauer, IČO 150 32 230, se sídlem Peršíkov č. p. 23, 582 63 Ždírec nad Doubravou
Datovou schránkou:
11) Městský úřad Přibyslav, odbor výstavby, IČO 00268 097, Bechyňovo nám. 1, 582 22
Přibyslav
Dodejkou (zpracovatel Oznámení):
12) Ing. Josef Charouzek, IČO 183 12 594, Menhartova 1559, Pelhřimov
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