KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

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

Dle rozdělovníku :

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon

V Jihlavě dne

KUJI 79248/2014
OZPZ 2998/2014 /Fr

Michal Fryš/564 602 504

5. 12. 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)
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název:

Farma skotu Sázava – stáj dojnic

Kapacita (rozsah) záměru:

Původní stav 686,26 dobytčích jednotek
Navržený stav 847,68 dobytčích jednotek
Změna spočívá v navýšení o 161,42 dobytčích jednotek
Původní stav
Objekt

Kategorie

Kravín K 96

Krávy
Telata
Krávy
Krávy
Jalovice
Prasnice
jalové a
březí
Prasnice

Kravín K 174
Kravín K 117
Víceúčelová hala
PR I chov prasnic
PR II porodna
prasat
Celkem

Počet
ustajovacích
míst
120
120
160
117
126

Přepočet na
DJ

138

64,86

36

16,92

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

156
27,6
208,0
152,1
60,78

686,26

Navržený stav
Objekt

Kategorie

Stáj pro dojnice

Produkční
krávy
Krávy
Krávy na
sucho
Telata
Jalovice
(až do 2
let)
Jalovice
(6 měsíců
až 1 rok)
Prasnice
jalové a
březí
Prasnice

K 96 - porodna

Kravín K 117
Víceúčelová hala
PR I chov prasnic
PR II porodna
prasat
Celkem

Počet
ustajovacích
míst
340

Přepočet na
DJ

30
50

39,0
65,0

120
120

27,6
112,8

150

79,5

138

64,86

36

16,92

442,0

847,68

Charakter záměru:

Stavba stelivové stáje pro 340 ks krav, objektu dojírny
s mléčnicí a hygienickým zařízením, hnojiště se skladovací
kapacitou 3500 m3, zemní jímky 820 m3 pro skladování
odpadních
vod
z dojírny,
hnojůvky
z hnojiště,
kontaminovaných dešťových vod, manipulační plochy. Dle
vyjádření příslušného stavebního úřadu je záměr v souladu
s územním plánem Sázava.

Umístění:

kraj:

Vysočina

obec:

Sázava

kat. území:

Sázava u Žďáru nad Sázavou

Zahájení:

předpoklad červen 2015

Dokončení:

předpoklad květen 2017

Oznamovatel:

AGRO SÁZAVA, a.s., Sázava 176, 592 11 Velká Losenice

IČO:

25328328
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SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:
K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu zpracoval Ing. Josef
Vorel (autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona) obdržel
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen příslušný úřad)
vyjádření níže uvedených subjektů:
Obce Velká Losenice z 24. 11. 2014
Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina z 28. 11. 2014
(ochrana ovzduší)
Odboru životního prostředí Městského úřadu Žďár nad Sázavou z 19. 11. 2014
Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, ÚP Žďár nad Sázavou z 19. 11. 2014
České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod z 25. 11. 2014
Povodí Vltavy, s.p. z 19. 11. 2014
Pana Dalibora Černého, Jana Zajíce 14, Praha (připomínky uplatněné mailem dne 25. 11.
2014)
Požadavek na další posuzování nebyl v žádném z obdržených vyjádření uplatněn.
Obec Velká Losenice nemá k záměru připomínky.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (ochrana ovzduší)
s realizací záměru souhlasí a nepožaduje jej posuzovat dle zákona. Uvádí, že realizací
záměru dochází k navýšení celkové roční emise amoniaku, z původních 15,526 t/rok na
17,984 t/rok (vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší uvedený v příloze č, 2 zákona č.
201/2012 Sb. Upozorňuje, že před realizací záměru předloží provozovatel žádost o závazné
stanovisko ke změně stavby zdroje znečišťování ovzduší včetně odborného posudku /§ 11
odst. 2 písm. c), § 11 odst. 8 zák.č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší/. V případě vydání
kladného závazného stanoviska ke změně stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší
budou v tomto stanovisku stanoveny provozovateli další podmínky z hlediska ochrany
ovzduší.
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí se vyjádřil z hlediska:
Vodního hospodářství – k procesu EIA bez připomínek.
Odpadového hospodářství – k procesu EIA bez připomínek, vyjádření týkající se realizace
konkrétní stavby bude vydáno v průběhu řízení o povolení stavby
Ochrany přírody – bez připomínek, nedojde k významnějšímu ovlivnění krajinného rázu
Ochrany ovzduší – záměr se týká stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona č.
201/2012 Sb. Závazné stanovisko k umístění, stavbě, změně stavby a povolení provozu
takového stacionárního zdroje vydává krajský úřad.
Státní správy lesů – k procesu EIA bez připomínek, je třeba požádat o vydání souhlasu se
stavbou do 50m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa
Ochrany zemědělského půdního fondu – k procesu EIA bez připomínek, upozorňuje na nutný
souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu.
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Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí závěrem vyjadřuje názor, že
záměr není nutné dále posuzovat ustanoveními dle zákona, postačí ošetřit vliv záměru na
životní prostředí v následných správních řízeních.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Žďár nad Sázavou uvádí, že předložená
dokumentace /oznámení/ je z hlediska zájmů na ochranu veřejného zdraví dostačující a
záměr není nutno dále posuzovat ve smyslu zákona.
ČIŽP OI Havlíčkův Brod uvádí, že nepožaduje pokračování procesu EIA, dílčí připomínky
budou řešeny v navazujících správních řízeních.
Oddělení odpadového hospodářství uvádí, že nemá zásadních připomínek. Upozorňuje, že
výkopovou zeminu vytěženou během stavební činnosti lze použít ve svém přirozeném stavu
pro účely stavby pouze na místě, na kterém byla vytěžena, v ostatních případech s ní musí
být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a vyhl. č. 294/2005 Sb., její přílohou č. 10 a
11. Doporučuje rozšířit výčet odpadů (stavební odpady obsahující azbest, obaly obsahující
zbytky nebezpečných látek, směsný komunální odpad). Nepožaduje pokračování v procesu
EIA.
Vypořádání příslušným úřadem
Jedná se o konstatování zákonné povinnosti. Doporučení se vztahuje k zařazování odpadu
podle Katalogu odpadů.
Oddělení ochrany vod nemá připomínek. Nepožaduje pokračování v procesu EIA.
Oddělení ochrany přírody upozorňuje, že v objektu určeném k demolici není vyloučen výskyt
synantropně vázaných druhů ptáků (vlaštovka obecná, jiřička obecná), proto doporučuje
provést demolici časově mimo hnízdní sezónu těchto druhů. Pokud to nebude možné a budeli přítomnost hnízdících ptáků před demolicí potvrzena bude nezbytné postupovat v souladu
s ust.. §§ 5a, 5b zákona č. 114/1992 Sb. Začlenění stavby do krajiny (ovlivnění krajinného
rázu) doporučuje provést výsadbou zeleně. Inspekce nepožaduje další posuzování záměru
dle zákona.
Vypořádání příslušným úřadem:
Demolice objektu kravína K174 je podmíněna provedením mimo hnízdní období vlaštovky
obecné, jiřičky obecné. Provedení výsadby je, ve vazbě na projednání s příslušným orgánem
ochrany přírody (Městský úřad Žďár nad Sázavou), rovněž jednou z podmínek závěru
zjišťovacího řízení.
Oddělení ochrany vod nemá k záměru připomínky. Nepožaduje pokračování v procesu EIA.
Oddělení ochrany lesa nemá žádné připomínky. Nepožaduje pokračování v procesu EIA.
Oddělení ochrany ovzduší uvádí, že k samotné realizaci záměru, u kterého nepředpokládá
vzhledem k umístění v dostatečné vzdálenosti od obce významnější vliv na kvalitu ovzduší,
zejména na obtěžování pachovými látkami, nemá připomínek. Nepožaduje pokračování
v procesu EIA.
Povodí Vltavy, s.p. uvádí, že nepovažuje za nutné záměr dále posuzovat dle zákona.
Upozorňuje, že ke skladování závadných látek je třeba souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17
vodního zákona. Projektovou dokumentaci požaduje předložit ke stanovisku správce povodí.
Vypořádání příslušným úřadem
Požadavek na předložení projektové dokumentace byl zahrnut do podmínek závěru
zjišťovacího řízení.
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Pan Dalibor Černý uvádí, že obyvatelé chaty stojící na parcele č. 937/5 /následně mailově
upřesněno/ pociťují v noci jako obtížný hluk při vyvážení krmiva ze silážního žlabu (kromě
nakladače, zřejmě vyklepávání zbytků siláže z korby). Obává se, že po zvýšení kapacity farmy
se doba působení hluku bude prodlužovat. Navrhuje řešení spočívající v navezení valu
z výkopové zeminy, případně vysázení pásu křovin na severovýchodní straně areálu farmy,
čímž by se šíření hluku od silážního žlabu do obytné zóny částečně omezilo.
Vypořádání příslušným úřadem
Opatření navržená panem Daliborem Černým byla konzultována se zástupcem oznamovatele
s tím, že tento akceptoval navrženou výsadbu vyšších dřevin proti silážnímu žlabu, popřípadě
po hranici střediska ŽV v Sázavě. Směrem k obci Sázava dnes tvoří přirozenou překážku
k šíření hluku lesní porost na pozemku p.č. 886/3. V současné době je porost ve výšce cca 4
– 5 m a postupně s přibývající výškou bude tlumit zvukové vlny směrem k obci Sázava.
Výsadba dřevin je jednou z podmínek závěru zjišťovacího řízení (bude řešeno s Městským
úřadem Žďár nad Sázavou jako příslušným orgánem ochrany přírody).
ZÁVĚR:
Záměr „Farma skotu Sázava – stáj dojnic“ naplňuje dikci bodu 1.7 kategorie I přílohy č. 1
k zákonu /chov hospodářských zvířat s kapacitou nad 180 dobytčích jednotek/, a to jako
změna dle § 4 odst. 1 písm. b) zákona. Proto bylo dle § 7 zákona Krajským úřadem Kraje
Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění zda
záměr bude posuzován podle zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného dle kritérií uvedených v příloze 2 zákona,
přihlédnutí k povaze, rozsahu, umístění záměru a obdrženým vyjádřením došel příslušný úřad
k závěru, že záměr
„ Farma skotu Sázava – stáj dojnic „
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona
Podmínky závěru zjišťovacího řízení:
1. Projektovou dokumentaci předložit ke stanovisku správci povodí.
2. Demolici objektu kravína K174 provádět mimo hnízdní období vlaštovky obecné, jiřičky
obecné, tj. mimo květen – srpen.
3. V rámci výstavby omezit provádění nejhlučnějších prací na kratší časový úsek v rámci
celodenní pracovní doby a mimo víkendy a svátky.
4. Jednotlivé zdroje hluku rovnoměrně rozmístit po staveništi, vyhnout se koncentraci
hlučných mechanizmů do jednoho místa.
5. Používat stavební stroje a zařízení s příznivými akustickými charakteristikami.
6. Minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti.
7. Dbát na omezování prašnosti z komunikací a zpevněných ploch (za suchého počasí
provádět jejich zkrápění).
8. Provádět čištění vozidel opouštějících stavbu včetně příjezdové vozovky.
9. Pohonné hmoty doplňovat do stavebních mechanizmů a údržbu stavebních strojů
provádět pouze na zabezpečených místech.
10. Odpady vzniklé při přípravě území a ve fázi výstavby předávat oprávněné osobě,
v případě nemožnosti využití tyto odstraňovat v souladu s platnou legislativou.
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11. O produkci a nakládání s odpady vést provozní evidenci ve smyslu zák.č. 185/2001 Sb.
a vyhl.č. 383/2001 Sb. (odpady ukládat utříděně)
12. Podlahy stáje, dojírny a hnojiště s jímkou provést jako nepropustné s hydroizolací.
13. Důsledně rekultivovat všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu
prevence ruderalizace území a šíření plevelů.
14. Projekt sadových úprav /rozsah, druhovou skladbu/ včetně následné péče o dřeviny
projednat s odborem životního prostředí Městského úřadu Ždár nad Sázavou (zaměřit
se na výsadbu vyšší izolační zeleně i při severovýchodní straně areálu farmy, silážním
žlabu).
15. Zpracovat (aktualizovat) provozní řád dle zák.č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a
předložit jej krajskému úřadu ke schválení.
16. Vypracovat (aktualizovat) havarijní plán zemědělského areálu v souladu s vyhl. č.
450/2005 Sb. a tento projednat do kolaudace s příslušným vodoprávním úřadem
(aplikaci statkových hnojiv na zemědělskou půdu provádět na základě aktualizovaného
plánu organického hnojení).
17. Zajistit všechna protinákazová opatření, řešit veterinární, dezinfekční a deratizační
postupy podle příslušných předpisů (provádět opatření vedoucí k potlačení výskytu
hmyzu a hlodavců).
18. Dodržovat provozní kázeň (udržovat areál v čistotě a pořádku) a dbát na to, aby nebyly
provozovány žádné významné zdroje hluku, které by zatěžovaly nadměrně okolí farmy
(dbát na technický stav zařízení i dopravních prostředků, jež by mohly hlukovou pohodu
negativně ovlivňovat).
Povaha záměru ve vazbě na lokalizaci
Záměr bude realizován ve stávajícím zemědělském areálu živočišné výroby jihozápadně od
zástavby obce Sázava.
Závažnosti vlivů
Dochází k navýšení celkové roční emise amoniaku, z původních 15,526 t/rok na 17,984 t/rok.
Dle provedeného výpočtu ochranného pásma nezasahuje ochranné pásmo žádný chráněný
objekt, u něhož by mohlo docházet k obtěžování pachovými látkami. Nedojde k navýšení
hlukové zátěže u nejbližších hlukově chráněných prostor. Obytná zástavba je dostatečně
vzdálena od zemědělské farmy (cca 280 m). Příspěvek dopravy spojený se záměrem lze
ve srovnání se stávajícím stavem považovat za nepatrné navýšení (celkem se předpokládá 15
jízd za den). Přes obec Sázava po silnici II/352 bude projíždět cca polovina tohoto počtu. Dle
stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody nemůže mít záměr významný vliv na příznivý
stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Byly zjišťovány a zvažovány potenciální vlivy na životní prostředí v důsledku realizace a
provozu záměru včetně navržení opatření k minimalizaci nebo zmírnění negativních vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví, které lze beze zbytku řešit v rámci následných řízení
vedených dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, respektive složkových předpisů
v oblasti životního prostředí. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a
charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, dospěl
příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.
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 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 VYS 748)
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Obec Sázava, obec Velká Losenice jako dotčené územní samosprávné celky ve smyslu §
16 odst. 3 zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na
jejich úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např.
rozhlasem, zpravodajem, apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň obec Sázava,
obec Velká Losenice žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení této
informace na jejich úředních deskách.

otisk úředního razítka

Mgr. Michal Fryš
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
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Rozdělovník
Datová schránka
Oznamovatel: (+ obdržená vyjádření)
1/

AGRO SÁZAVA, a.s., Sázava 176, 592 11 VELKÁ LOSENICE

Dotčené územní samosprávné celky:
2/ Obec Sázava, 592 11 VELKÁ LOSENICE
3/ Obec Velká Losenice, 592 11 VELKÁ LOSENICE
4/ Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu - zde
Dotčené správní úřady:
5/ Krajský úřad Kraje Vysočina - zde
6/ Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, Žižkova 227/1, 591 31
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
7/ Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
8/ Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
HAVLÍČKUV BROD
9/ Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina, inspektorát Žďár nad
Sázavou, Strojírenská 1208, 591 52 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:
10/ Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10
Na vědomí :
11/ Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, Žižkova 227/1, 591 31
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
12/ Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 PRAHA 5
13/ Dalibor Černý, Jana Zajíce 14, 170 00 PRAHA 7
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