KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Číslo jednací: KUJI 75528/2018
Sp. zn.: OZPZ 1540/2018 Ml
Vyřizuje/telefon: František Mládek/564 602 513

Rozhodnutí
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EIA“)

Identifikační údaje
Název záměru:

Teletník a odchovna mladého dobytka v Kameničce

Zařazení záměru dle
přílohy č. 1 k zákonu
o EIA:

Kategorie II, bod 69 (Zařízení k chovu hospodářských zvířat s kapacitou
od stanoveného počtu dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg
živé hmotnosti). Limit: 50 DJ.)

Kapacita (rozsah)
záměru:

Záměr řeší novostavbu stáje pro odchov telat a následný odchov
mladého dobytka, narozeného na farmě v Kameničce. Nová stáj bude
umístěna uvnitř stávajícího areálu na uvolněné ploše po bývalém objektu
chovu prasat, který byl v minulých letech odstraněn.
Současný stav:
Objekt č.
A
B

Kategorie
Stávající stáj stlaná laktační krávy
VBJ
Venkovní boudy telata Tm

Stav ks
240
68
50

Počet DJ
288
57,8
7,5
353,3

Stav ks
195
30
60
104
147

Počet DJ
234
36
9
29,12
91,14
399,26

Celkem
Navrhovaný stav:
Objekt č.
A
B
Nová stáj
Celkem

Kategorie
Stávající stáj stlaná laktační krávy
Stáv. stáj stlaná suchostojné krávy
Venk. boudy telata Tm do 3 měs
Telata 3 – 7 měs.
Jalovice 8 – 24 měs.

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Umístění záměru:

kraj: Kraj Vysočina
obec: Kamenice
k. ú.: Kamenička (662658)
Parcelní čísla záměrem dotčených pozemků a staveb, v k. ú.
Kamenička, jsou: 1410/3, 1410/6 a st. 92/3.

Oznamovatel –
účastník řízení dle §
27 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů:
Zpracovatel
oznámení:

ZEOS Kamenice, s.r.o., IČ 499 71 719, Kamenice 486, 588 23
Kamenice

Ing. Miroslav Nešpor, Na Zádole 211, Veleň, 250 63 Mratín (držitel
autorizace dle § 19 zákona o EIA)

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Posuzovaný záměr řeší výstavbu nového teletníku a OMD na ploše uvolněné po bývalé stáji.
Provedením záměru dojde k navýšení počtu DJ v areálu o 45,96. Plánovaná výstavba nové
stáje navazuje na stávající zemědělský areál oznamovatele, v kterém je v současné době
provozován chov skotu. V blízkém okolí posuzovaného záměru se nenachází žádný větší
zemědělský provoz, který by mohl s posuzovaným záměrem mít kumulativní vlivy. V okolí
záměru se nachází dva „statky“, na kterých probíhá pouze drobný chov, a nemohou
s posuzovaným záměrem nijak působit.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Nová stáj bude podélně rozdělena krmným stolem na dvě poloviny. V jedné části stáje budou
ustájena telata, jalovičky i býčci ve stáří 3 – 7 měsíců, ve skupinových kotcích. Celkem zde bude
ustájeno 104 ks telat v rostlinné výživě. V druhé části stáje budou ustájeny pouze jalovice ve
stáří 8 – 21 měsíců a to v sedmi samostatných skupinách. Jalovice budou ustájeny na
přistýlaných lehacích boxech s průjezdnou krmnou a hnojnou chodbou. Celkem zde bude
ustájeno 147 ks jalovic.
Stáj bude obdélníkového půdorysu o rozměrech 66 x 23,66 m se sedlovou střechou ve spádu
25°. Výška okapní bude přibližně 3 m a výška do hřebenu bude přibližně 9,97 m. Objekt bude
situován v podélné ose SZ – JV. Podélné obvodové stěny budou opatřeny od úrovně parapetu
na celou výšku až k okapu posuvnou a rolovací ventilační plachtou z transparentní tkaniny.
V hřebeni je navržena trvale otevřená průběžná střešní hřebenová štěrbina bez regulace. V celé
ploše stáje bude nepropustná betonová podlaha z vodostavebního betonu, v ploše pohybu
zvířat bude provedena protiskluzná profilace. V ploše vyhrnovaných podlah budou vloženy
ocelové profily, bránící poškození podlah při manipulaci ocelovou radlicí. Pásy v prostoru
žlabových těles krmného stolu budou opatřeny keramickou kyselinovzdornou dlažbou světlé
barvy, za účelem zabránění přehřívání krmiva v letních měsících. Vjezdy do stáje budou
opatřeny nájezdovými prahy, zamezujících při přívalovém dešti vtoku vody do objektu, a tím
k jeho vyplavení. V čele objektu bude zbudována zpevněná a izolovaná hnojná koncovka pro
bezpečnou manipulaci s vyprodukovanou chlévskou mrvou.
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Celá stáj bude provozována se stlaným provozem. Telata a jalovice budou krmena z centrálního
krmného stolu. Na krmný stůl bude krmivo zakládáno vyrovnanou krmnou dávkou pomocí
krmného vozu. Napájení bude zajištěno pomocí napájecích žlabů s temperováním vody
v zimním období. Vyprodukovaná chlévská mrva bude v pravidelných intervalech vyhrnována ze
stáje a na zpevněné, izolované a odkanalizované hnojné koncovce naložena a převezena
k následnému uložení na hnojiště. Ventilace objektu bude přirozená. Prosvětlení stáje bude
zajištěno bočními stěnami objektu a dále pak umělým osvětlením. Výstavba stáje bude doplněna
o další převážně inženýrské objekty. V rámci stavebních úprav nové části areálu budou
provedeny terénní úpravy v okolí nově zbudovaných objektů. Plochy budou zatravněny a dále
bude provedena výsadba střední a vyšší krycí zeleně, která lépe začlení areál do okolního
krajinného rázu.
Posuzovaný záměr nespadá do režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a
omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů
(zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
Záměr „Teletník a odchovna mladého dobytka v Kameničce“ naplňuje dikci bodu 69 Zařízení
k chovu hospodářských zvířat s kapacitou od stanoveného počtu dobytčích jednotek (1 dobytčí
jednotka = 500 kg živé hmotnosti) (Limit: 50 DJ), kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu o EIA, jako
změna záměru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona o EIA.
V souladu s § 7 zákona o EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění,
zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován dle zákona
o EIA. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení dle § 22 písmene a) zákona o EIA byl
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství.
Na základě informací, uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádřeních k oznámení
a zjišťovacího řízení, provedeného dle zásad, uvedených v příloze č. 2 k zákonu o EIA,
rozhoduje příslušný úřad, že záměr
„Teletník a odchovna mladého dobytka v Kameničce“
nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován
dle zákona o EIA.

Odůvodnění
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení
zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu o EIA:
Vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, s ohledem na charakter záměru, jeho
lokalizaci v území a rozsah činností souvisejících s jeho realizací a provozem, nebudou
významné. Vliv záměru bude co do velikosti malý. V rámci oznámení záměru jsou formulována
odpovídající opatření k prevenci, vyloučení, popř. kompenzaci negativních vlivů na jednotlivé
složky životního prostředí, za kterých lze považovat záměr z hlediska vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví za akceptovatelný. Na základě výše uvedeného, oznámení záměru a vyjádření k
němu uplatněným, dospěl příslušný úřad k závěru, že intenzita zásahů do složek životního

Čís. jednací: KUJI 75528/2018
Číslo stránky: 3

prostředí nebude významná. Po předložení projektové dokumentace bude záměr dále řešen
v následných samostatných řízeních vedených podle „složkových zákonů“. Vlivy na zájmy
chráněné zákonem o EIA, i jejich rozsah, jsou jednoznačně určeny a není tedy třeba je v dalším
procesu o posuzování vlivů na životní prostředí upřesňovat.
I. Charakteristika záměru
Cílem posuzovaného záměru je vybudování nového teletníku a OMD na ploše uvolněné po
bývalé stáji. Výstavbou nové stáje a přesunem zvířat se uvolní prostory ve stávajících objektech,
čímž se zlepší welfare zvířat, jakož se i zbudují nové moderní prostory pro chov telat a mladého
dobytka. Plánovanou modernizací farmy se zvýší kapacita areálu o 45,96 DJ.
Záměr si nevyžádá zábor pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu, ani pozemků
určených k plnění funkcí lesa. Nárůst dopravy v průběhu výstavby bude minimální. Plánovaným
provozem dojde k nárůstu potřebné nákladní dopravy v okolí areálu ze současných 2,62 jízd/den
na průměrných 3,02 jízd/den. Při navážení slámy, sena a senáží a vyvážení vyprodukovaného
hnoje bude docházet ke koncentraci nákladní dopravy do kratšího časového období. Na základě
přehledu, uvedeného v oznámení záměru, skrze vlastní obec pojede přibližně 15 % veškeré
nákladní dopravy.
V průběhu výstavby dojde k mírnému nárůstu splaškových vod z důvodu většího počtu
pracovníků na stavbě. V průběhu provozu se nepředpokládá s nárůstem počtu osob pro provoz,
tedy i produkce splaškových vod zůstane na stejné úrovni. Splaškové vody budou i nadále
vypouštěny do samostatné jímky na splaškové vody a dle potřeby vyváženy na ČOV Kamenice.
Dešťové vody ze stávajících objektů jsou vsakovány na okolní terén. Nově budovaný objekt
stáje bude napojen na nově navrhované oboustranné vsakovací otevřené příkopy, které budou
zbudovány podél stáje. Kontaminované srážkové vody z nového objektu nebudou vznikat.
Navržená hnojná koncovka u stáje bude zastřešená, tedy bez produkce kontaminovaných
srážkových vod.
Během realizace záměru budou vznikat klasické stavební odpady, s kterými bude nakládáno
v souladu s platnou legislativou. Stejně tomu bude i u odpadů vznikajících v průběhu provozu
záměru.
Záměr byl zpracován a předložen k posouzení v jedné variantě, která je uvedena v předloženém
oznámení záměru.
Možnost havárie je v tomto případě omezena zejména na havárii dopravního nebo
manipulačního prostředku s únikem provozních kapalin, či přepravované chlévské mrvy. V
takovém případě lze očekávat zásah HZS. Dále je zde možnost požáru objektu, kdy je nutno
řešit prevenci požární ochrany, popř. rychle sjednat zásah HZS. Poslední možností je poškození
jakékoliv skladovací jímky na kapalné odpady, včetně prasknutí kanalizace. Zde je nutná
prevence s dodržováním pravidelných prohlídek a kontrol vodonepropustnosti jímek.
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru je v březnu 2019. Datum ukončení výstavby
bude do 18 měsíců od zahájení výstavby.
II. Umístění záměru
Kraj: Kraj Vysočina
Obec: Kamenice
Katastrální území: Kamenička (662658)
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Parcelní čísla záměrem dotčených pozemků a staveb, v k. ú. Kamenička, jsou: 1410/3, 1410/6 a
st. 92/3.
Dne 30. 7. 2018 pod č. j. jihlvp18v0124p MMJ/ÚÚP/84163/2018 vydal Magistrát města Jihlavy,
úřad územního plánování vyjádření, kde uvádí, že navrhovaný záměr je v souladu s Územním
plánem obce Kamenice. Plánovaná modernizace stávající farmy v Kameničce je navrhována na
pozemcích určených platným Územním plánem obce Kamenice (i nově pořizovaným Územním
plánem Kamenice) pro plochy zemědělské výroby a skladování – VZ.
Provedením záměru nebudou přímo ovlivněny žádné skladebné prvky územního systému
ekologické stability. Dotčená lokalita se nenachází ve zvláště chráněném území dle zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o ochraně přírody a krajiny“). V okolí záměru se nenachází přírodní parky, ani zde nejsou
památné stromy. Záměrem nedojde k ovlivnění soustavy Natura 2000.
Dne 20. 7. 2018 pod č. j. KUJI 55902/2018 OZPZ 55/2018 vydal Krajský úřad Kraje Vysočina,
odbor životního prostředí a zemědělství stanovisko, v souladu s ustanovením § 45i odst. 1
zákona o ochraně přírody a krajiny, ve kterém je uvedeno, že záměr nemůže mít významný vliv
na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Záměr se nenachází v žádném ochranném pásmu vodního zdroje, ani v záplavovém území.
Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Katastrální území
Kamenička patří mezi zranitelné oblasti. Lokalita záměru není součástí památkově chráněného
území nebo jiných chráněných území zřízených pro ochranu území historického nebo
archeologického významu. Lokalita není řazena jako území hustě zalidněné.
Záměr nebude zdrojem žádných vlivů přesahujících státní hranice.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
Vlivy na obyvatelstvo
V průběhu výstavby lze negativní ovlivnění obyvatel přilehlé části obce eliminovat plánovanými
stavebními pracemi v denní době pracovních dní a správnou organizací výstavby. Vlivy
způsobené výstavbou (prašnost, hluk) jsou časově omezené a budou soustředěny pouze do
časového období vymezeného realizací stavby. S ohledem na charakter výstavby a umístění
areálu lze konstatovat, že přímými vlivy a účinky provozu stavby nebude obyvatelstvo negativně
zasaženo. Navržené technologické postupy provozu odpovídají standardním stájím pro chov
skotu. Provoz nebude zdrojem nadlimitního hluku emitovaného vně areál. S ohledem na
dostatečný odstup farmy i posuzovaného záměru od okolní zástavby dojde k dostatečnému
naředění stájového vzduchu. Vlivy vyprodukovaného amoniaku a dalších zápachových a
znečišťujících látek na obyvatelstvo tak budou zanedbatelné. Vlivy na obyvatelstvo
zprostředkovaně přes jednotlivé složky životního prostředí se rovněž nepředpokládají.
Vlivy na ovzduší a klima
Jedním z hlavních emitujících plynů bude amoniak. Po provedení záměru dojde k jeho nárůstu.
S ohledem na navržený systém přirozeného větrání a dostatečné výměně stájového vzduchu ze
stájí, bude docházet k dostatečnému naředění stájového vzduchu. V přílohové části
předloženého oznámení je uveden výpočet ochranného pásma chovu, který hodnotí vlivy
zápachu z provozu na okolní objekty hygienické ochrany. Navrhovaný provoz svým ochranným
pásmem nezasahuje žádný z okolních objektů hygienické ochrany. Záměr znamená běžné
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ovlivnění kvality ovzduší na venkově a nebude docházet k zátěži nad míru obvyklou, tedy tyto
vlivy nebudou významné. Uvedené závěry potvrzuje i rozptylová studie, která je přílohou
předloženého oznámení záměru, zpracovaná Ing. Martinem Vraným, v srpnu 2018.
Oznamovatel zabezpečí splnění předepsaných snižujících technologií, které jsou zahrnuty při
výpočtu produkce amoniaku.
Vlivy na vodu
Provoz bude napojen na další nový zdroj vody. Dešťové vody ze stávajících objektů farmy jsou
svedeny na terén, kde jsou zasakovány. Nový stájový objekt bude napojen na nově budované
otevřené vsakovací příkopy, které zachytí přívalový déšť a následně ho postupně zasáknou do
půdy.
Hydrologické změny v důsledku provedení záměru se nepředpokládají. Záměr nebude mít
negativní vliv na hladiny podzemních vod, průtoky nebo vydatnost vodních zdrojů. Podlahy stáje
a hnojných koncovek budou řešeny jako nepropustné. Ohrožení povrchových nebo podzemních
vod hrozí pouze v případě hrubého porušení provozního řádu nebo technologické kázně.
Vlivy na půdu
Záměr nevyžaduje zábor pozemků, náležejících do zemědělského půdního fondu. Při dodržení
všech bezpečnostních a provozních předpisů nelze předpokládat negativní vliv na okolní půdu,
která může být ohrožena pouze při havarijních stavech, obzvláště při přepravě vyskladňované
chlévské mrvy na hnojiště nebo při havárii dopravního prostředku.
Vlivy na faunu, floru, chráněná území a ÚSES
Posuzovaný záměr bude realizován na místě uvolněném po bývalém objektu uvnitř stávajícího
zemědělského areálu, a tedy neohrožuje žádné prvky okolní fauny nebo flory. Záměr nebude mít
negativní vliv na okolní faunu a floru, ani na okolní skladebné prvky územního systému
ekologické stability.
Vlivy na biologickou rozmanitost
S ohledem na to, že plánovaná výstavba zasahuje na současnou ostatní plochu uvnitř areálu
bez větší biodiverzity, nebude biologická rozmanitost tohoto území nijak zásadně ovlivněna.
Navrhovaný provoz bude zabezpečen tak, aby nemohl ohrozit okolní skladebné prvky
navržených ÚSES, jejich biologickou funkci, ani jeho stávající biologickou rozmanitost.
2. Úkony před vydáním rozhodnutí:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále také „KrÚ Kraje
Vysočina, OŽPZ“), obdržel jako příslušný úřad dle § 22 písmene a) zákona o EIA dne 31. 8.
2018 oznámení záměru „Teletník a odchovna mladého dobytka v Kameničce“, které podala
společnost ZEOS Kamenice, s.r.o., IČ 499 71 719, Kamenice 486, 588 23 Kamenice
(oznamovatel), zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu o EIA. Dopis o zahájení zjišťovacího řízení
byl spolu s oznámením rozeslán dne 4. 9. 2018 pod č. j. KUJI 65784/2018 OZPZ 1540/2018 Ml.
Informace o oznámení záměru byla zveřejněna dle § 16 zákona o EIA na úředních deskách:
Kraje Vysočina 7. 9. 2018 a městysu Kamenice 7. 9. 2018.
Oznámení záměru bylo také zveřejněno na
(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS947).

internetu

v Informačním

systému

EIA
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KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, v průběhu zjišťovacího řízení obdržel celkem pět vyjádření
dotčených orgánů. Žádný z dotčených orgánů výslovně nepožaduje další posouzení dle zákona
o EIA. KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ neobdržel žádné vyjádření dotčeného územně
samosprávného celku, dotčené veřejnosti, ani veřejnosti.
3. Podklady pro vydání rozhodnutí:
KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, jako příslušný úřad dle § 22 písm. a) zákona o EIA, obdržel dne
31. 8. 2018 oznámení záměru „Teletník a odchovna mladého dobytka v Kameničce“,
zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu o EIA (oznámení záměru zpracoval Ing. Miroslav Nešpor,
Na Zádole 211, Veleň, 250 63 Mratín (držitel autorizace dle § 19 zákona o EIA)). KrÚ Kraje
Vysočina, OŽPZ, dále v rámci zjišťovacího řízení obdržel k záměru vyjádření, uvedená níže
v bodě 4 odůvodnění tohoto rozhodnutí.
4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího
řízení:
-

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí (odpadové hospodářství), č.
MMJ/OŽP/124347/2018-OH/Ďá SZ-29893/2018/MMJ ze dne 17. 9. 2018;
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí (vodoprávní úřad), č.
MMJ/OŽP/121947/2018-DJa SZ-MMJ/OŽP/30819/2018/2 jihlvp18v01dpo ze dne 19.
2018;
Krajská
hygienická
stanice
Kraje
Vysočina
se
sídlem
v Jihlavě,
č.
KHSV/19387/2018/JI/HOK/Sme ze dne 19. 9. 2018;
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, č.
ČIŽP/46/2018/6873 ze dne 4. 10. 2018;
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí (ochrana přírody), č.
MMJ/OŽP/124345/2018 jihlvp18v01g6n ze dne 3. 10. 2018.

j.
j.
9.
j.
j.
j.

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí (odpadové hospodářství), č. j.
MMJ/OŽP/124347/2018-OH/Ďá SZ-29893/2018/MMJ ze dne 17. 9. 2018
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy
v odpadovém hospodářství, k posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího
řízení záměru – „Teletník a odchovna mladého dobytka v Kameničce“ vydal kladné vyjádření –
bez připomínek.
Vypořádání: Vzato na vědomí.
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí (vodoprávní úřad), č. j.
MMJ/OŽP/121947/2018-DJa SZ-MMJ/OŽP/30819/2018/2 jihlvp18v01dpo ze dne 19. 9. 2018
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad vydal
vyjádření k záměru „Teletník a odchovna mladého dobytka v Kameničce“. Ve vyjádření je
nejdříve uveden popis záměru, také že se stavba nebude nacházet v záplavovém území
vodního toku, ani v ochranném pásmu vodního zdroje. Závěrem je uvedeno, že Magistrát města
Jihlavy, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad nemá v rámci zahájení zjišťovacího řízení
k uvedenému záměru připomínek.
Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.
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Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina
KHSV/19387/2018/JI/HOK/Sme ze dne 19. 9. 2018

se

sídlem

v

Jihlavě,

č.

j.

Ve svém vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice kraje Vysočina
se sídlem v Jihlavě (dále také „KHS“) uvádí, že nepožaduje záměr projednat dle zákona o EIA.
Dále KHS upozorňuje, že do projektové dokumentace pro územní řízení bude požadovat
doplnění řádně zpracované hlukové studie, která bude obsahovat posouzení stávajícího stavu
celého zemědělského areálu včetně vnitroareálové dopravy a výhledový stav celého
zemědělského areálu po realizaci záměru včetně vnitroareálové dopravy. Dále bude obsahovat
posouzení vlivu hluku ze stavební činnosti. Vyhodnocení hluku z provozu zemědělského areálu
a ze stavební činnosti bude vztaženo ke chráněným prostorům, které jsou definovány v § 30
zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění.
Vypořádání: Vyjádření neobsahuje požadavek na další posuzování dle zákona o EIA. Vyjádření
informuje oznamovatele o požadavcích, která s ním budou řešena v následně vedených
řízeních. Pokud tedy není uplatněn požadavek na další posuzování, se kterým by se příslušný
úřad ztotožnil, nelze v závěru zjišťovacího řízení, vydávaném formou rozhodnutí, ukládat žádné
podmínky. Je na dotčeném orgánu ochrany veřejného zdraví, aby v následně vedených řízeních
uplatnil uvedené požadavky. Oznamovatel je touto formou o nich informován.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, č. j.
ČIŽP/46/2018/6873 ze dne 4. 10. 2018
Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod (dále také
„ČIŽP“), obsahovalo: stanovisko oddělení odpadového hospodářství, stanovisko oddělení
ochrany přírody, stanovisko oddělení ochrany ovzduší, stanovisko oddělení ochrany vod a
stanovisko oddělení ochrany lesa.
Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:
K předloženému záměru „Teletník a odchovna mladého dobytka v Kameničce“ nemá oddělení
odpadového hospodářství zásadních připomínek, pouze upozorňuje na několik skutečností:
přebytečnou zeminu lze využít mimo místo stavby na povrchu terénu pouze pokud bude
splňovat požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu stanovených
v příloze č. 10, tabulce č. 10.1 a 10.2 nebo 10.4 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu; inspekce upozorňuje, že v
části B. III. 3. Odpady je chybně uvedené číslo vyhlášky o Katalogu odpadů. Vyhláška o
Katalogu odpadů je vyhláška č.93/2016 Sb.; do výčtu odpadů vznikající při vlastní výstavbě
inspekce doporučuje zařadit odpady kat. č. 170103 O tašky a keramické výrobky, kat. č. 170401
O měď, bronz, mosaz, kat. č. 170402 O hliník, kat. č. 170604 O izolační materiály neuvedené
pod čísly 170601 a 170603, kat. č. 150106 O směsné obaly, kat. č. 150107 O skleněné obaly,
kat. č. 150110 N obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné, kat. č. 150202 N absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak
blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami a kat. č.
200301 O směsný komunální odpad; do výčtu odpadů vznikající při provozu inspekce
doporučuje zařadit odpady kat. č. 150101 O papírové a lepenkové obaly a kat. č. 150102 O
plastové obaly. Z hlediska odpadového hospodářství nemá oddělení odpadového hospodářství
dalších připomínek a nepožaduje pokračování v procesu EIA.
Vypořádání: Upozornění odkazují na platnou legislativu v oblasti odpadového hospodářství,
která musí být respektována bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
Oznamovatel je touto formou o tom informován.
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Stanovisko oddělení ochrany přírody:
Ve stanovisku je nejdříve uveden popis záměru. Také je zde uvedeno, že vzhledem k rozměrům
nové stáje a umístění na okraji stávajícího areálu a obce Kamenička její výstavbou dojde k
ovlivnění krajinného rázu. Inspekce upozorňuje na to, že krajinný ráz v souladu s § 12 odst. 4
zákona o ochraně přírody a krajiny se neposuzuje pouze v zastavěném území a v zastavitelných
plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové
uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody. Ve
všech ostatních případech se postupuje podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody
a krajiny, podle kterého k umísťování a povolování staveb, jakož i jiných činnostem, které by
mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Závěrem je
uvedeno, že inspekce nepožaduje další posuzování dle zákona o EIA.
Vypořádání: Vyjádření neobsahuje požadavek na další posuzování dle zákona o EIA.
Upozornění, na nutnost postupu v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny (krajinný
ráz), odkazuje na platnou legislativu, která musí být respektována bez ohledu na proces
posuzování vlivů na životní prostředí. Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, který je
příslušný orgán ochrany přírody k posouzení vlivu záměru na krajinný ráz dle § 12 zákona o
ochraně přírody a krajiny, ve svém vyjádření z pohledu krajinného rázu uvedl, že s ohledem na
umístění, rozsah a navržené řešení záměr významně neovlivní současný stav zemědělského
areálu. Ke zmírnění vlivu stavby v pohledově exponované poloze cca od jihozápadu budou
orgánem ochrany přírody v následných řízeních uloženy podmínky pro realizaci stavby.
Stanovisko oddělení ochrany ovzduší:
Ve stanovisku je uvedeno, že oddělení ochrany ovzduší nemá z hlediska ochrany ovzduší
připomínky a nepožaduje pokračování v procesu EIA.
Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.
Stanovisko oddělení ochrany vod:
Oddělení ochrany vod nemá k záměru připomínky a nepožaduje pokračovat v procesu EIA.
Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.
Stanovisko oddělení ochrany lesa:
K předloženému záměru nemá oddělení ochrany lesa žádné připomínky a nepožaduje
pokračování v procesu EIA.
Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí
MMJ/OŽP/124345/2018 jihlvp18v01g6n ze dne 3. 10. 2018

(ochrana

přírody),

č.

j.

Ve svém vyjádření orgánu ochrany přírody uvádí, že z hlediska zasažení skladebných prvků
ÚSES je oznámení dostačující. ÚSES (lokální biocentrum a lokální biokoridor) jsou vymezeny
přibližně SZ směrem v nivě Končinského potoka. Záměr tedy za předpokladu zabezpečení
technických a technologických opatření nepředstavuje negativní ovlivnění ÚSES. Z pohledu
vlivu na krajinný ráz je oznámení nedostačující, oznámení se vlivem záměru na krajinný ráz
nezabývá. S ohledem na umístění, rozsah a navržené řešení však záměr významně neovlivní
současný stav zemědělského areálu. Ke zmírnění vlivu stavby v pohledově exponované poloze
cca od jihozápadu budou orgánem ochrany přírody v následných řízeních uloženy podmínky pro
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realizaci stavby. V oznámení jsou dostatečně zhodnocena zvláště chráněná území, lokality
NATURA 2000, přírodní parky, památné stromy, flóru a faunu. Vliv záměru na významné
krajinné prvky není v Oznámení záměru vyhodnocen, avšak v této souvislosti lze konstatovat, že
záměr nemá, za předpokladu zabezpečení technických a technologických opatření, negativní
vliv na významné krajinné prvky „ze zákona“ (vodní tok a údolní niva). Registrované významné
krajinné prvky dle § 6 zákona o ochraně přírody a krajiny se v blízkosti záměru nenacházejí.
Závěrem je uvedeno, že na základě výše uvedeného lze předložené oznámení považovat za
dostačující z hlediska zájmů hájených orgánem ochrany přírody. Vliv záměru na zájmy dle
zákona o ochraně přírody lze ošetřit v následných správních řízeních, tudíž dle názoru orgánu
ochrany přírody není nutné záměr dále posuzovat dle zákona o EIA.
Vypořádání: Vyjádření neobsahuje požadavek na další posuzování dle zákona o EIA. Vyjádření
informuje oznamovatele o skutečnostech, které s ním budou řešena v následně vedených
řízeních – vliv na krajinný ráz. Oznamovatel je touto formou o tom informován. I přes
nehodnocení vlivu na krajinný ráz v rámci oznámení záměru (jde o záměr, na který bylo
zpracováno oznámení v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu o EIA, z hlediska zákona o EIA je
dostačující přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území se
zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost a stručná charakteristika stavu složek životního
prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny), příslušný orgán
ochrany přírody k posouzení vlivu záměru na krajinný ráz dle § 12 zákona o ochraně přírody a
krajiny, konstatuje, že s ohledem na umístění, rozsah a navržené řešení však záměr významně
neovlivní současný stav zemědělského areálu. Ke zmírnění vlivu stavby v pohledově
exponované poloze cca od jihozápadu budou orgánem ochrany přírody v následných řízeních
uloženy podmínky pro realizaci stavby. Na základě tohoto vyjádření umístění záměru, v rámci
stávajícího zemědělského areálu, na místě po bývalém stájovém objektu, a jeho charakteru
nevyhodnotil KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ vliv na krajinný ráz za významný.
Obdržená vyjádření jsou spolu se závěrem zjišťovacího řízení (rozhodnutí – doručované
veřejnou vyhláškou) zveřejněna v Informačním systému EIA.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená
veřejnost, uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA, odvolání k Ministerstvu životního
prostředí, prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí
a zemědělství. Splnění podmínek dle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o EIA doloží dotčená veřejnost
v odvolání.
V Jihlavě dne: 11. 10. 2018

Ing. František Mládek
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
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Kraj Vysočina a městys Kamenice se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu
určeném po dobu stanovenou zákonem (minimálně 15 dnů) a o zaslání potvrzení
o vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství.
Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Zveřejněno je též na internetu v Informačním systému EIA (kód záměru VYS947,
http://www.cenia.cz/eia). Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

………………………………………………

………………………………………….

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:
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ROZDĚLOVNÍK
Účastník řízení (oznamovatel):
Datovou schránkou
1. ZEOS Kamenice, s.r.o., IČ 499 71 719, Kamenice 486, 588 23 Kamenice
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Kraj Vysočina, IČ 708 90 749, zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství - zde
Datovou schránkou
3. Městys Kamenice, IČ 002 86 079, Kamenice 481, 588 23 Kamenice
Dotčené orgány:
4. Krajský úřad Kraje Vysočina, IČ 708 90 749 - zde
Datovou schránkou
5. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IČ 710 09 311, Tolstého
1914/15, 586 01 Jihlava
6. Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, IČ 002 86 010, Masarykovo náměstí 97/1,
586 01 Jihlava
7. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, IČ 416 93 205,
Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod
8. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina, inspektorát Jihlava, IČ
000 18 562, Rantířovská 94/22, 586 01 Jihlava
Na vědomí:
Datovou schránkou
9. Městys Luka nad Jihlavou, stavební úřad, IČ 002 86 192, 1. máje 76, 588 22 Luka nad
Jihlavou
10. Povodí Moravy, s. p., IČ 708 90 013, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Mládek František Ing.
REFO_OŽPZ-OPZE
oddělení ochrany přírodní
11.10.2018 06:53:34
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