KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Číslo jednací: KUJI 45645/2019
Sp. zn.: OZPZ 778/2019 Ča
Vyřizuje/telefon: Markéta Čadová/564602530

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, v účinném znění (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:
Stáj pro výkrm prasat Vidonín
Bod 69, kategorie II

Zařízení k chovu hospodářských zvířat s kapacitou od 50
dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti).

Kapacita (rozsah) záměru:
Stávající stav:
Název
objektu

Kategorie (ks)

Kategorie
(ks)

Výkrm prasat
Celkem DJ

hluboká podestýlka
-

výkrm prasat
-

Navrhovaný stav:
Název
Kategorie (ks)
objektu
Výkrm prasat
Celkem DJ

roštové ustájení
-

Kategorie
(ks)
výkrm prasat
-

Ustájovací
kapacita
(ks)
900
900

Průměrná
váha (kg)

Dobytčí
jednotky (DJ)

70

126
126

Ustájovací
kapacita
(ks)
1400
1400

Průměrná
váha (kg)

Dobytčí
jednotky (DJ)

70

196
196

Celkem dojde k navýšení o 70 DJ, tj. o 500 ks výkrmových prasat.

Čadová Markéta Ing.
REFO_OŽPZ-OPZE
oddělení ochrany přírodní
11.6.2019 09:36:21

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

Umístění záměru:

kraj: Vysočina
obec: Vidonín
k. ú.: Vidonín

Oznamovatel – účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
též „správní řád“):
AGROFARM, a.s., Horní 1682/28, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46976337
Zpracovatel oznámení:
Ing. Miroslav Vraný, Farm Projekt, Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice (držitel autorizace dle § 19
odst. 1 zákona).
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměrem je rekonstrukce haly pro výkrm prasat na projektovanou kapacitu 1 400 kusů
s ustájením na betonových roštech. Stávající stáj je o kapacitě 900 kusů prasat na hluboké
podestýlce.
Vzdálenosti významnějších chovů jsou natolik vysoké, že kumulaci jejich vlivů nelze
předpokládat. Oznamovateli není známo, že by v dotčeném území byly v současné době
projednávány jiné záměry s významným vlivem na životní prostředí.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
V rámci bouracích prací bude vybourána stávající technologie – zejména kovové hrazení,
napáječky, krmné a napájecí linky atd. Dojde k opravě podlah s vybudováním podroštové vany.
Obvodové stěny budou opraveny a provedeny průrazy pro další klapky. Pro každou sekci budou
vybourány průchody na nově budovanou nakládací rampu, která povede podél celé stáje.
Stávající stájový objekt bude opatřen betonovými rošty s mezerami 1,8 cm, s vytvořením
podroštového prostoru na min. 6 měsíční skladovací kapacitu kejdy. Ta bude následně čerpána
do uzavřených cisteren přímo z podroštového prostoru. Z východní strany stáje bude vytvořena
obslužná a přeháněcí ulička šíře 1,3 m v návaznosti na vyskladňovací rampu v přední části
stáje. Při štítové stěně stáje bude vybudována nová základová deska 3 x 3 m pro nový zásobník
na krmivo o objemu 20 m3.
Stájový objekt bude dispozičně a prostorově rozdělen na 4 stájová oddělení, v každém z nich
bude jeden velkokapacitní dělený kotec na ustájovací kapacitu 350 ks prasat ve výkrmu. Stájová
sekce bude dispozičně hrazením rozdělena na část kotce pro volný pohyb zvířat a ležení
v klidových zónách, přes selekční váhu budou zvířata volně procházet do 2 krmných prostorů
s umístěnými krmnými talíři s automatickým dávkováním krmných směsí. V celém prostoru stáje
budou rozmístěny napáječky za účelem neomezeného příjmu napájecí vody. V každé stájové
sekci bude umístěn sanitární kotec cca 2 x 3 m pro ustájení prasat se zdravotními problémy.
Celý stájový prostor bude odvětrán podtlakovým systémem větrání. Kadávery budou
umísťovány ve stávajícím kafilérním boxu při hranici pozemku u výjezdové brány. Záměr není
veden v režimu IPPC, navržená technologie však splňuje požadavky BAT.
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Stáje bude předmětem výzkumného projektu, kdy bude zkoumán vliv ionizace na stájové
prostředí a emise amoniaku, zápachu.

Z hlediska předmětu posuzování se jedná o změnu záměru dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona (dále
jen „záměr“) uvedeného v příloze č. 1, kategorii II, bodě 69 zákona (Zařízení k chovu
hospodářských zvířat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek /1 dobytčí jednotka = 500 kg živé
hmotnosti/).
V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr
může mít významný vliv na životní prostředí, a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným
úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl dle § 22 písm. a) zákona Krajský úřad Kraje Vysočina
(dále též „příslušný úřad“), který na základě informací uvedených v oznámení záměru,
písemných vyjádřeních k oznámení a zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu rozhoduje dle § 7
odst. 6 zákona, že záměr
„Stáj pro výkrm prasat Vidonín“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Odůvodnění
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při
hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:
Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a obyvatelstvo nebudou s ohledem na charakter
záměru a jeho lokalizaci v území významné. Záměr bude realizován ve stávajícím zemědělském
areálu, kde je chov prasat již zaveden, na severním okraji obce.
Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví nebyly v oznámení záměru (včetně
přiložené rozptylové studie, posouzení akustické situace, stanovení pásma hygienické ochrany)
vyhodnoceny jako negativní, které by nadměrně, tj. nad rámec platných limitů, ovlivňovaly okolí
záměru. Po předložení projektové dokumentace bude záměr dále řešen v následných
samostatných řízeních vedených podle „složkových zákonů“ (především na úseku ochrany
ovzduší).
Vlivy na zájmy chráněné zákonem č. 100/2001 Sb. jsou jednoznačně určeny a není tedy třeba je
v dalším procesu posuzování vlivů na životní prostředí upřesňovat.
I. Charakteristika záměru
V provozovně bude rekonstruována 1 hala výkrmu na projektovanou kapacitu 1 400 kusů prasat
na celoroštové podlaze s ustájením na betonových roštech. Ta vznikne rekonstrukcí stávající
stáje pro 900 kusů prasat na hluboké podestýlce. V rekonstruované stáji budou ustájena prasata
ve výkrmu od 30 do 110 kg živé hmotnosti. Roční zástav bude 4 900 ks prasat, doba výkrmu 90
dní, 14 dní očista, obrátkovost 3,5x. Skladovací kapacita kejdy prasat v podroštových prostorech
bude 1 817,6 m3 (minimálně na 6 měsíců). Zásobníky na krmiva stávající 1 x 20 m3, 1 x 26 m3,
nové – 1 x 20 m3. Záměr je zaměřen na maximální využití stávajících objektů a návaznost na

Čís. jednací: KUJI 45645/2019 OZPZ 778/2019 Ča
Strana: 3

stávající středisko (sítě, technické a provozní zázemí, stávající komunikační napojení, návaznost
na stávající skladové a pomocné objekty).
II. Umístění záměru
Záměr je umístěn ve stávajícím zemědělském areálu na severním okraji obce Vidonín, na
pozemcích parc. č. st. 90/6, 90/2, 90/1 a 8/2, k. ú. Vidonín. Nejbližší rodinný dům je umístěn ve
vzdálenosti cca 120 m jižním směrem.
Dle vyjádření Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru výstavby a regionálního rozvoje ze dne
13. 3. 2019, č. j. VÝST/38721/2019-kouk/10877/2019, jsou pozemky dotčené záměrem dle
Územního plánu Vidonín zařazeny do zastavěného území VZ – výroba a skladování –
zemědělská výroba, a je zde možné realizovat pouze záměry, které jsou v souladu s uvedenými
podmínkami. Přebudování haly pro výkrm prasat z hluboké podestýlky na roštové ustájení
nesmí mít negativní dopad na prostředí, např. výroba s velkými nároky na dopravu, výroba, jejíž
negativní účinky mají silný vliv na zdraví obyvatel a výrobní činnosti, které negativně ovlivňují
hlukem či zápachem obytné území v obci.
Významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti byl ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. vyloučen
stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina, odborem životního prostředí a zemědělství ze
dne 12. 3. 2019 pod č. j. KUJI 20855/2019 OZPZ 157/2019.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
včetně úvah pro hodnocení zásad dle přílohy č. 2 k zákonu
Vlivy na obyvatelstvo
Realizace záměru a související provoz je dle zpracovatele oznámení situován dostatečně daleko
od obytné zástavby a lze konstatovat, že během výstavby ani provozu záměru nedojde
k výraznějšímu narušení faktoru pohody místních obyvatel.
V oznámení záměru bylo vymezeno pásmo hygienické ochrany chovu hospodářských zvířat
z důvodu ochrany zdravých životních podmínek obyvatel. Navržené pásmo hygienické ochrany
s rezervou nezasahuje objekty hygienické ochrany, záměr je tedy z tohoto hlediska plně
akceptovatelný.
Vlivy na ovzduší a klima
Emise z výstavby – jedná se o emise z dopravy stavebních materiálů a technologií a emise
prachu ze stavebních prací. Tyto negativní vlivy jsou však dočasné, omezené velmi krátkou
dobou výstavby. Jejich působení potrvá max. několik týdnů během hrubých stavebních prací.
Vzhledem k vysoké účinnosti možných opatření, vzdálenosti a rozsahu záměru se jedná o vlivy
málo významné.
Vlivy záměru během provozu budou představovat především emise z vlastního chovu
hospodářských zvířat a z dopravních prostředků zajišťujících obsluhu areálu. K posouzení vlivu
záměru na ovzduší byla jako příloha oznámení předložena Rozptylová studie (Ing. Vraný,
březen 2019). Ze závěru této studie vyplývá, že dříve platný denní limit pro amoniak 100 µg/m3
bude u objektů mimo areál splněn, neboť nejvyšší denní koncentrace u obytných objektů mimo
areál dosahuje max. 42 µg/m3 po realizaci záměru se zahrnutím imisního pozadí. Průměrné
hodnoty vlivem záměru dosahují hodnot podstatně nižších, hluboko pod čichovou hranicí. Do
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modelu není zahrnuta ionizace, která bude ve stáji instalována, modelován byl tak nejhorší
možný stav.
Množství tepla ani obsah látek ve výdechových plynech hospodářských zvířat nebude ovlivňovat
klimatické podmínky.
Vlivy na hlukovou situaci
Po dobu realizace výstavby lze předpokládat v území zvýšenou hladinu akustického výkonu
v souvislosti s provozem stavebních strojů při zemních a stavebních pracích a z dopravy
zabezpečující dovoz stavebních materiálů. Veškerá stavební činnost bude pouze dočasného
charakteru, její provoz se předpokládá pouze v denní době od 7 do max. 21 hod.
V době provozu záměru bude nejvýznamnějším zdrojem hluku obslužná doprava. Sezónní
maximum bude představovat odvoz kejdy. Během této doby může dosáhnout doprava až cca 20
vozidel za den včetně běžné dopravy spjaté s výrobou. Současná doprava dosahuje při odvozu
hnoje 20 nákladních vozidel za den, nedochází tedy ke změně.
Z předloženého oznámení a Posouzení akustické situace (Ing. Vraný, březen 2019), která byla
předložena jako součást oznámení záměru, vyplývá, že v době výstavby ani běžného provozu
nebudou u nejbližší obytné zástavby a chráněných venkovních prostor v žádném případě
překročeny limitní hladiny hluku dané hygienickými předpisy.
Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Při přestavbě stáje budou vznikat v minimálním množství pouze splaškové odpadní vody.
Během provozu záměru budou oplachové technologické vody splachovány do podroštových
kanálů a stanou se tak nedílnou součástí kejdy. Podlahy stájí, kanalizace a jímek jsou a budou
provedeny v nepropustném provedení, s kontrolním systémem a pravidelnými revizemi.
Vlivem posuzovaného záměru nedojde k zásahům do zvodnělé části kolektoru ani jiným
změnám ovlivňujícím hydrogeologické poměry. Vodní zdroje jsou dostatečné.
Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměr nepodléhá vynětí půdy ze ZPF ani z PUPFL. Záměr bude realizován na ostatních
plochách. Záměr nemá vliv na horninové prostředí a neovlivňuje nerostné zdroje ani zdroje
přírodní nad rámec obvyklý pro zemědělskou výrobu.
Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a krajinu
Záměr bude realizován ve stávajícím zemědělském areálu, vliv na flóru, faunu, ekosystémy i
krajinu lze proto označit za nevýznamný.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V místě stavby se žádné architektonické ani archeologické památky nenacházejí.
Produkce odpadů
Ve fázi výstavby se předpokládá vznik běžných stavebních odpadů typu papírové a lepenkové
odpady, plastové a dřevěné obaly, směsné obaly, beton, dřevo, směsný stavební a demoliční
odpad, atd. Azbest se dle průzkumu na přestavovaném objektu nevyskytuje. Za provozu se
bude jednat o odpady např. agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky (desinfekce),
směsné obaly, odpady z léčení či prevence nemocí zvířat, detergenty neobsahující nebezpečné
látky, biologicky rozložitelný odpad, směsný komunální odpad, kal ze septiků a žump, atd.
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(vzniklá chlévská mrva není řazena mezi odpad, ale dle vyhlášky o hnojivech jako statkové
hnojivo).
Všechny vzniklé odpady budou tříděny, nebezpečné odpady budou umístěny do zabezpečených
nádob, a budou předávány oprávněným osobám.

2. Úkony před vydáním rozhodnutí
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 24. 4. 2019
oznámení záměru „Stáj pro výkrm prasat Vidonín“ podané společností AGROFARM, a.s., Horní
1682/28, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46976337. Dopis o zahájení zjišťovacího řízení byl
rozeslán dne 29. 4. 2019 pod č. j. KUJI 32532/2019 OZPZ 778/2019 Ča. Oznámení bylo
zveřejněno
na
internetu
v informačním
systému
EIA
(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS965) a informace o něm byla zveřejněna dle § 16
zákona na úředních deskách: Kraje Vysočina 3. 5. 2019, Obce Vidonín 5. 5. 2019. Veřejnost a
dotčená veřejnost se k oznámení záměru nevyjádřila.

3. Podklady pro rozhodnutí
Oznámení zpracované v březnu 2019 dle přílohy č. 3 k zákonu Ing. Miroslavem Vraným,
Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice (držitel autorizace dle § 19 odst. 1 zákona o EIA). Vyjádření
uvedená v bodu 4.

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu
zjišťovacího řízení


Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod – vyjádření ze
dne 14. 5. 2019, č. j. ČIŽP/46/2019/4069,



Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, úsek ochrany
ovzduší – vyjádření ze dne 21. 5. 2019, č. j. KUJI 39244/2019 OŽPZ 687/2019,



Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě – vyjádření ze dne 22. 5.
2019, č. j. KHSV/08806/2019/ZR/HOK/Roh,



Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 27. 5. 2019, č.
j. ŽP/58891/2019-pa/2198/2019,



Obec Vidonín – vyjádření ze dne 1. 6. 2019.

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení
Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) zaslala souhrnné vyjádření obsahující
stanoviska těchto oddělení:
Oddělení ochrany přírody nepožaduje další posuzování dle zákona. Pouze upozorňuje na
zákonné povinnosti týkající se ochrany volně žijících ptáků (§ 5a odst. 1 písm. b) a § 5b odst. 1
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zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) a povinnost opatřit si od orgánu ochrany
přírody povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů dle § 56 zákona 114/1992 Sb.,
dojde-li k porušení zákazů uvedených v § 50 téhož zákona.
Vypořádání:
Upozornění inspekce odkazují na legislativu v oblasti ochrany přírody a krajiny, ta musí být
respektována bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
Oddělení ochrany ovzduší, odd. ochrany vod a odd. odpadového hospodářství nemají
k předloženému záměru připomínky a nepožadují pokračování v procesu EIA.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, úsek ochrany ovzduší
(dále jen „krajský úřad“) uvádí, že záměr patří mezi vyjmenované stacionární zdroje
znečišťování ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, příloha č. 2, kód 8 –
Chov hospodářských zvířat s celkovou projektovanou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně. Pro
jeho provoz je vyžadováno zpracování provozního řádu jako součást povolení provozu. Před
uvedením přístavby do provozu je provozovatel povinen podat žádost o vydání změny
stávajícího povolení provozu stacionárního zdroje dle § 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.
Přílohou žádosti o změnu povolení provozu stacionárního zdroje, případně o závazné
stanovisko k umístění stacionárního zdroje, nebo k provedení stavby stacionárního zdroje dle
zákona č. 201/2012 Sb. bude odborný posudek podle tohoto zákona. S realizací záměru krajský
úřad souhlasí a nepožaduje jeho posouzení dle zákona.
Vypořádání:
Upozornění krajského úřadu odkazuje na legislativu v oblasti ochrany ovzduší, ta musí být
respektována bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS“) ve svém vyjádření uvádí, že z možných negativních
vlivů na obyvatelstvo souvisejících s realizací záměru je asi nejpodstatnější možnost ohrožení
veřejného zdraví při teoretickém překročení imisních limitů některých plynů či aerosolů
v souvislosti s vlastním provozem rekonstruované haly výkrmu, a při případné expozici
nadměrným hlukem z provozu či technických zařízení budov, popř. ze související dopravy a
manipulace. Ze závěrů rozptylové studie dle KHS jednoznačně vyplývá, že provozem záměru
budou příspěvky k imisní koncentraci amoniaku minimální a v žádném případě nebude
překračován dříve platný denní limit 100 µg/m3. Dosažené hodnoty dosahují koncentrací zcela
obvyklých na venkově. KHS dále uvádí, že v průměru 189 hodin ročně by mohl být překročen
čichový práh pro amoniak (26,6 µg/m3) u nejbližšího obytného objektu obce – RD Vidonín č. p.
77. Dle závěrů hlukové studie budou dodrženy také hygienické limity hluku stanovené v nařízení
vlády č. 272/2011 Sb. ve stanovených výpočtových bodech v denní i noční době. Provozem
stacionárních zdrojů v areálu společnosti bude dle zpracovaných výpočtů dosahováno nejvyšší
hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru stavby rodinného domu Vidonín č. p.
77 v denní době LAeq. 8h = 37,6 dB (limit: 50 dB) a v noční době LAeq, 1h = 33,9 dB (limit: 40 dB).
KHS nepožaduje projednání záměru dle zákona.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
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Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí (dále jen „městský úřad“) zaslal souhrnné
vyjádření obsahující tato dílčí vyjádření:
Úsek ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, odpadového hospodářství, ochrany pozemků
určených k plnění funkcí lesa a ochrany zemědělského půdního fondu nemá ke zpracovanému
oznámení připomínky a nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
Vyjádření za úsek vodního hospodářství upozorňuje na zákonnou povinnost likvidovat odpadní
vody v souladu s vodním zákonem (§ 38 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách), nepožaduje
další posuzování záměru dle zákona.
Vypořádání:
Upozornění městského úřadu odkazuje na legislativu v oblasti ochrany vod, ta musí být
respektována bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
Obec Vidonín ve svém vyjádření uvádí, že zastupitelstvo obce a občané Vidonína mají
připomínku ke změně ustájení prasat. Dle Obce Vidonín bude v okolí u roštového ustájení
podstatně větší zápach než doposud, což se nelíbí nejblíž bydlícím občanům.
Vypořádání:
Významnou látkou způsobující u živočišných provozů pachové vjemy je amoniak, pro který není
současně platnou legislativou určen emisní limit. Součástí oznámení záměru byla předložena
rozptylová studie zpracovaná autorizovanou osobou, která u objektů mimo zemědělský areál
dokládá splnění denního limitu pro amoniak platného v minulosti (100 µg/m3) – nejvyšší denní
koncentrace u obytných objektů bude dosahovat max. 42 µg/m3 i se zahrnutím imisního pozadí.
V rozptylové studii je dále vypočítána doba překročení čichového prahu amoniaku, který je
přibližně 22,6 µg/m3 – tento práh bude překročen u nejbližšího rodinného domu cca 8 dní v roce
(v současné době se jedná o cca 5 dní v roce). V rámci oznámení záměru bylo také vymezeno
pásmo hygienické ochrany chovu hospodářských zvířat, které dle výpočtů nezasahuje objekty
hygienické ochrany (metodika návrhu ochranného pásma AHEM, vydaná Státním zdravotním
ústavem Praha, je založena na hodnocení vlivů nejdůležitějších faktorů na dosah emisí do okolí
chovu zvířat a umožňuje navrhnout rozměry a tvar ochranného pásma kolem chovu zvířat).
Obtěžování zápachem vlivem záměru u nejbližších obytných objektů lze tedy zhodnotit jako
běžné zatížení venkova, přestože nelze vyloučit občasné pachové vjemy během roku, které
však nebudou významněji snižovat kvalitu bydlení na venkově.
Vyjádření Obce Vidonín obsahuje pouze připomínku k záměru, nebyl uveden jednoznačný
nesouhlas se záměrem, ani nebyl vznesen požadavek na posouzení záměru v celém rozsahu
dle zákona. Veřejnost (občané obce Vidonín) se k záměru nevyjádřila.

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 odvolání k Ministerstvu životního prostředí
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prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství.
Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Ing. Markéta Čadová
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
V Jihlavě dne: 11. 6. 2019

Kraj Vysočina a Obec Vidonín se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu
určeném po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů), a poté 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 a
zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 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:

Rozdělovník
Účastník řízení:
Datovou schránkou
1. AGROFARM, a.s., Horní 1682/28, 591 01 Žďár nad Sázavou
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu - zde
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Datovou schránkou
3. Obec Vidonín, Vidonín 36, 594 57 Vidonín
Dotčené orgány:
4. Krajský úřad Kraje Vysočina - zde
Datovou schránkou
5. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 Jihlava
6. Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, Radnická 29/1, 594 13 Velké
Meziříčí
7. Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
Havlíčkův Brod
8. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina, inspektorát Jihlava,
Rantířovská 22, 586 05 Jihlava
Na vědomí: datovou schránkou
9. Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, Radnická 29/1, 594 13
Velké Meziříčí
10. Povodí Moravy, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
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