KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 502, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Číslo jednací: KUJI 62134/2021
Sp. zn.: OZPZ 971/2021 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:

Výkrm býků, provozovna Odunec

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:

Záměrem je výstavba nového objektu s chovem skotu ve stávajícím
zemědělském areálu. Projektované kapacity:
objekt
A
B

označení
výkrm býků 1
(stávající)
výkrm býků 2
(nový)

kategorie zvířat
býci (od 6 měs.
až do 24 měs.)
býci (od 6 měs.
až do 24 měs.)

projektované kapacity
140 ks = cca 113 DJ
180 ks = cca 150 DJ

Stávající kapacita chovu je 113 DJ, nově navržená kapacita bude
263 DJ, dochází tedy k navýšení o 150 DJ.
Umístění záměru:

kraj: Kraj Vysočina
obec: Odunec
k. ú.: Odunec (709182)
Parcelní čísla pozemků dotčených záměrem v k. ú. Odunec jsou: 248/13
a 248/10.

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

Ing. Vítězslav Škoda, IČO 049 75 553, Sadová 423, 675 55 Hrotovice,
zastoupený na základě písemné plné moci Ing. Janem Šafaříkem, IČO
034 87 989, se sídlem Nádražní 1412/37d, 693 01 Hustopeče

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Zpracovatel oznámení:

Ing. Jan Šafařík, IČO 034 87 989, se sídlem Nádražní 1412/37d, 693 01
Hustopeče (neautorizovaná osoba dle § 19 zákona o EIA)

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Posuzovaný záměr řeší změny ve stávajícím zemědělském areálu, kdy je řešena výstavba nového
objektu s výkrmem býků o celkové kapacitě 180 ks ve stáří od 6 měsíců do 2 let, ustájení bude
na hluboké podestýlce s denním přistýláním a s vyhrnováním znečištěné podestýlky cca 1 x za 1
– 2 měsíce na hnojnou koncovku za objektem, s následným odvozem na hnojiště mimo
provozovnu, větrání bude přirozené.
Lokalita se nachází v ploše zemědělské činnosti na okraji obce Odunec. V okolí se nachází
smíšená zástavba, kde jsou situovány především zemědělské usedlosti jednotlivých vlastníků
nemovitostí a dále rodinné domy se zahradami. V rámci provozovny je v současné době
provozovaný jeden objekt s chovem hospodářských zvířat, a to objekt výkrmu skotu o celkové
kapacitě pro 140 ks býků ve stáří od 6 měsíců do 2 let, ustájení je na hluboké podestýlce. V rámci
hodnocení bylo s tímto objektem dále uvažováno. Dále se v provozovně nachází sklady rostlinné
výroby, dílny a parkovací plochy zemědělské techniky. V rámci hodnocení bylo s těmito ve
vybraných částech také částečně uvažováno. Jiné další související projekty nebo záměry ani
možnost kumulace záměru s jinými záměry nejsou v současné době identifikovány.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Jde o jednopodlažní, nepodsklepený objekt obdélníkového půdorysu o navržených rozměrech cca
27,5 m x 76,2 m. Výška stáje po hřeben střechy bude cca 10,66 m. Objekt bude tvořený nosnou
ocelovou rámovou konstrukcí kotvenou k železobetonovým základovým patkám. Ve štítových
stěnách objektu budou osazena vrata. Střešní plášť bude tvořen krytinou ze střešních PUR panelů
tloušťky cca 40 mm. V hřebeni střechy bude vytvořena větrací štěrbina – světlík. Před severní
štítovou stěnou stáje v místě stávajících zpevněných ploch budou vybudovány nájezdy umožňující
přístup k objektu. Tyto plochy budou dle potřeby vyspádovány a po jejich stranách budou dle
návaznosti přilehlého terénu vybudovány opěrné zídky. Na jižní straně stáje bude vybudována
hnojná koncovka s opěrnou stěnou pro vyhrnování chlévské mrvy. Do objektu bude přivedena
vodovodní přípojka. Ke skladování krmných směsí jsou navrženy dvě nová sila, každé o průměru
2,3 m a výšky 6 m.
Objekt bude sloužit jako stlaná stáj pro výkrm býků s volným kotcovým skupinovým ustájením.
Celková kapacita objektu je plánována pro 180 ks býků různých věkových kategorií – uvažováno
cca 100 ks býků ve stáří od 6 měsíců do 12 měsíců a 80 ks ve stáří od 12 měsíců do 24 měsíců.
Bude se jednat o technologii volné nezateplené stáje s ustájením na plochých přistýlaných
kotcích. Krmení bude senem nebo krmnou směsí předkládanou na podlahu krmného stolu. Stelivo
bude do ložiště naváženo postupně traktorem, krmivo bude zakládáno na krmný stůl krmným
vozem. Zastýlání bude prováděno denně. Uvažováno je s pravidelným (cca 1 x za 1 – 2 měsíce)
vyhrnováním chlévské mrvy z prostoru lehárny a krmiště. Chlévská mrva bude vyhrnována na
nově navrženou hnojnou koncovku a následně bude převezena na polní složiště situované na
zemědělské půdě (mimo provozovnu) v souladu se schváleným havarijním plánem. Stlaní
podestýlky a odkliz mrvy je prováděno pomocí mobilní techniky nebo ručně. Vnitřní splašková
kanalizace se pro tuto stavbu neuvažuje, močůvka se vsákne do podestýlky. Stáj bude připojena
na rozvody elektrické energie a vodovod. Voda bude potrubím přiváděna k jednotlivým napájecím
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žlabům. Zpevněné plochy a nájezdy před objektem budou nově upraveny tak, aby nedocházelo
ke znečištění okolních ploch kontaminovanými vodami.
Za objektem je navržena zpevněná plocha (hnojná koncovka) pro manipulaci a dočasné
uskladnění vyhrnované znečištěné podestýlky. Navržena je plocha o velikosti cca 433 m2
a kapacity cca 1 378 m3, plocha bude ohraničena opěrnou zdí o výšce 4 m. Celý prostor bude
vyspádovaný do vpustě kanalizace, která bude svedena do stávající podzemní kryté
železobetonové záchytné jímky o objemu cca 135 m3, situované u vjezdu do areálu. Jímka bude
osazena monitorovacím systémem průsaku.
Mezi objekty s chovem skotu je navržena nová zpevněná plocha o vnějších půdorysných
rozměrech cca 12,9 m x (78,7 – 80,4) m (tj. cca 1 030 m2), určená ke skladování siláže/senáže,
a to o kapacitě cca 2 493 m3 siláže a cca 988 m3 senáže. Plocha bude ohraničena opěrnou zdí
o výšce cca 3 – 4 m. V prostoru žlabu budou vpustě či žlábky na silážní šťávy, které budou
kanalizací svedeny do nové železobetonové záchytné podzemní jímky situované v blízkosti žlabu
o objemu cca 300 m3. Žlab i jímka budou vybaveny kontrolním systémem pro sledování úniku
závadných látek do podloží.
Dešťové vody ze střechy nového objektu a z části zpevněných ploch, budou svedeny
samostatnou kanalizací do nového vsakoviště vybudovaného podél hranice provozovny,
s možným přepadem do stávající dešťové kanalizace. Ze zbývajících zpevněných ploch, kde
nemůže dojít ke znečištění od siláže nebo mrvy, mohou být dešťové vody také svedeny na okolní
nezpevněný terén k přirozenému zasakování. Dešťové vody ve stávajícím areálu jsou svedeny
do stávající areálové kanalizace, která prochází středem provozovny a je vyvedena do vodního
toku.
Po provedení stavby budou porušené povrchy vyspraveny a doplněny o nové zpevněné plochy
napojené na stávající faremní manipulační plochy. Po dokončení stavby bude na nezpevněných
dotčených plochách zpětně rozprostřena skrytá ornice a tyto plochy budou osety travní směsí. Pro
doplnění stávající výsadby ochranné zeleně budou uvnitř areálu a především po okraji areálu
směrem k obytným objektům použity rychle rostoucí dřeviny (topoly, olše, apod.), dále doplněné
skladbou dřevin – stromů a keřů v místě se vyskytujících.
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 „Výkrm býků, provozovna Odunec“ 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.
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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
„Výkrm býků, provozovna Odunec“
nemá významný vliv na životní prostředí 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:
Hodnocení záměru bylo provedeno s ohledem na jeho umístění, charakter, kapacitu a rozsah
činností souvisejících s jeho realizací a provozem, a to ve vztahu k očekávaným vlivům na
jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví. Vlivy záměru, s ohledem na jeho charakter
a lokalizaci v území, nebudou významné. Z hlediska rozsahu vlivů záměrem nebude překročeno
lokální měřítko vlivů. Záměr obsahuje odpovídající opatření k prevenci, vyloučení a snížení
negativních vlivů na životní 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 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 jsou změny ve stávajícím zemědělském areálu, kdy je řešena
výstavba nového objektu s výkrmem býků o celkové kapacitě 180 ks ve stáří od 6 měsíců do 2
let, ustájení bude na hluboké podestýlce s denním přistýláním a s vyhrnováním znečištěné
podestýlky cca 1 x za 1 – 2 měsíce na hnojnou koncovku za objektem, s následným odvozem na
hnojiště mimo provozovnu, větrání bude přirozené.
Záměr nevyvolá potřebu odnětí pozemků PUPFL. V rámci rozšíření v areálu dojde k úpravě
stávajících povrchů a částečně budou řešeny změny v jejich využití. Záměrem dojde k dotčení
vybraných ploch zemědělského půdního fondu, bude řešeno vynětí, a to z důvodu výstavby
nových objektů, které z části zasahují mimo stávající hranice areálu. Zemědělský areál je
v současnosti zásobovaný vodou z veřejného vodovodního řadu, v případě potřeby bude i nová
potřeba kryta z tohoto zdroje. Současně probíhají průzkumné práce a řeší se povolení k čerpacím
zkouškám na lokality pro stavbu nového zdroje podzemní vody, který by zajistil zásobu pro
požadovanou novou spotřebu vody. Předpokládaná roční spotřeba vody je 5 760 m3.
Trasa příjezdové komunikace je shodná se stávajícím provozem areálu. Zajišťuje přímé napojení
areálu na silniční síť. Příjezd do provozovny je sjezdem z komunikace III. třídy, který se
posuzovaným záměrem nemění. Záměrem dochází k navýšení související dopravy o cca 430 aut
za rok, tj. průměrně cca 2 auta za den. Nárůst souvisí s dovozem většího množství krmiv,
podestýlky a odvozem statkových hnojiv.
V průběhu realizace záměru a jeho provozu budou vznikat běžné odpady, odpovídající danému
druhu záměru. S odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového
hospodářství.
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Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo
nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými
běžně provozovanými záměry. Záměr byl zpracován a předložen k posouzení v jedné variantě,
která je uvedena v předloženém oznámení záměru.
II. Umístění záměru
Kraj: Kraj Vysočina
Obec: Odunec
Katastrální území: Odunec (709182)
Parcelní čísla pozemků dotčených záměrem v k. ú. Odunec jsou: 248/13 a 248/10. Záměr je
navržený na okraji stávající provozovny, mimo obytnou zástavbu.
Dne 26. 5. 2021 pod č. j. ORÚP 31666/21 – SPIS 134/2021/HaD vydal Městský úřad Třebíč, odbor
rozvoje a územního plánování vyjádření, ve kterém uvádí, že záměr se nachází v jihovýchodní
části obce Odunec, kde se nachází stávající zemědělský areál – areál živočišné výroby. Záměr je
v souladu s podmínkami daném územním plánem – jedná se o objekty sloužící areálu živočišné
výroby splňující podmínky prostorového uspořádání.
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“). Lokalita záměru přímo nezasahuje do žádného skladebného prvku územního systému
ekologické stability. V lokalitě záměru se nenachází žádné registrované významné krajinné prvky
dle zákona o ochraně přírody a krajiny. V širším okolí se vyskytuje vodní tok. V místě plánovaného
záměru se nenachází žádný přírodní park dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Záměrem
nedojde k ovlivnění soustavy Natura 2000.
Dne 19. 5. 2021 pod č. j. KUJI 43725/2021 OZPZ 477/2021 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.
Dotčené území není součástí CHOPAV, ani se nenachází v ochranném pásmu podzemního
vodního zdroje. Záměr se nenachází v záplavovém území. Záměr se nenachází v územích
archeologického významu. V prostoru záměru se nenachází žádné staré ekologické zátěže.
Přímo v místě záměru ani v nejbližším okolí se žádná ložiska nevyskytují. Záměr nebude zdrojem
žádných vlivů přesahujících státní hranice.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
Vlivy na ovzduší a klima
Chov hospodářských zvířat se v dotčené lokalitě již nachází. Dle zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) je zdroj
zařazený jako neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. Z uvedených imisních
charakteristik vybraných znečišťujících látek vyplývá, že v předmětné lokalitě nedochází
k překračování imisních limitů vyhlášených pro ochranu zdraví lidí a povoleného počtu překročení
imisních limitů, stanovených v příloze zákona o ochraně ovzduší. V průběhu provozu záměru je
nejvýraznějším dopadem na ovzduší produkce emisí amoniaku. Produkce amoniaku bude
redukována snižujícími technologiemi uvedenými v předloženém oznámení záměru. Liniové
zdroje znečištění představují všechny dopravní prostředky, pohybující se po přilehlých částech
příjezdových komunikací a v prostoru vlastního střediska. Provozem záměru nedojde v obytné
zástavbě k významným změnám v dopravní náročnosti. Posuzované objekty jsou navrženy
v zadní části provozovny, situované ve vzdálenějších prostorech od obytné zástavby. Kolem
areálu se vyskytuje izolační zeleň, která bude záměrem doplněna. U nejbližší obytné zástavby
nedojde k významnému navýšení imisních koncentrací z posuzovaného záměru. V souvislosti
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s navrženými změnami je vyhodnoceno pro nový rozsah výpočet ochranného pásma (příloha
předloženého oznámení záměru). Vypočtené nové ochranné pásmo chovu nedosahuje objektů
hygienické ochrany.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Dešťové vody ve stávajícím areálu jsou svedeny do stávající areálové kanalizace, která prochází
středem provozovny a je vyvedena do vodního toku „Račický potok“. Dále jsou dešťové vody
částečně vyvedeny k přirozenému zasakování na okolní terén, schopnost zasakování vody je
ověřena dosavadním provozem. Dešťové vody ze střechy nového objektu a z části zpevněných
ploch, budou svedeny samostatnou kanalizací do nového vsakoviště vybudovaného podél
provozovny, s možným přepadem do stávající dešťové kanalizace. Ze zbývajících zpevněných
ploch, kde nemůže dojít ke znečištění od siláže nebo mrvy, mohou být dešťové vody také svedeny
na okolní nezpevněný terén k přirozenému zasakování.
Vody z navrženého silážního žlabu, hnojné koncovky a z vybraných zpevněných manipulačních
ploch, které mohou být znečištěné, budou svedeny do záchytných jímek. Připojení na inženýrské
sítě se nemění, využity budou stávající sociální zařízení v areálu. Splaškové vody jsou svedeny
do jímky a vyváženy na čistírnu odpadních vod.
U chovu hospodářských zvířat v areálu je zavedeno stelivové ustájení, kdy statková hnojiva jsou
využívána pro hnojení pozemků v odvětví rostlinné výroby, a to v souladu s rozvozovým plánem
a havarijním plánem. Ve vymezeném objektu v areálu jsou umístěny prostředky pro likvidaci
drobné havárie, tj. pytel sorpční hmoty, koště, lopatka, smetáček, kbelík a pytel na případné
smetky použité sorpční látky s obsahem ropných látek.
Vlivy na půdu
V rámci rozšíření v areálu dojde k úpravě stávajících povrchů a částečně budou řešeny změny
v jejich využití. Záměrem dojde k dotčení vybraných ploch ZPF, bude řešeno vynětí, a to z důvodu
výstavby nových objektů, které z části zasahují mimo stávající hranice areálu. Záměrem nebudou
dotčeny pozemky PUPFL. Přístupová cesta k vybraným objektům navazuje na stávající sjezd do
areálu.
Vlivy na krajinu
Hodnocený záměr nebude mít významný negativní vliv na krajinný ráz při dodržení maximální
výšky objektu. Jde o záměr ve spodní části stávající provozovny, kde se nachází obdobný objekt.
Záměr se nedotkne žádných významných krajinných prvků. Významné krajinné prvky se v místě
stavby nenacházejí. V současné době je izolační zeleň pouze částečně tvořena vegetací v areálu
a po okraji areálu. V rámci záměru bude provedena údržba této zeleně a v rámci možných
pozemků její doplnění, především směrem k obytné zástavbě.
Vlivy na faunu a flóru
Místo realizace záměru není vázáno na žádné chráněné druhy rostlin ani živočichů. Záměr
neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin ani
živočichů, v areálu se takové plochy s takovými výskyty nenachází. S ohledem na charakter
záměru jsou navrhnuta vodohospodářská zabezpečení, tak aby se co nejvíce předcházelo vzniku
možného ohrožení kvality podzemních nebo povrchových vod. Před zahájením stavby bude
prověřen výskyt synantropně vázaných ptáků v prostoru stavby a v případě potvrzení výskytu
bude výstavba pokračovat mimo hnízdní dobu.
Vlivy na hlukovou situaci
Areál je v dostatečné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby, záměrem nedochází k instalaci
nových významných zdrojů hluku. Na základě vyhodnocení stávajícího a plánovaného stavu
budou při celkovém provozu areálu živočišné výroby v nejbližším chráněném venkovním prostoru
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staveb a chráněném venkovním prostoru dodrženy hygienické limity hluku pro denní a noční dobu
a nedojde tak v důsledku jeho činnosti k nepřípustné hlukové zátěži obyvatel.
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 2. 6. 2021
oznámení záměru „Výkrm býků, provozovna Odunec“, které podal Ing. Jan Šafařík, IČO 034 87
989, se sídlem Nádražní 1412/37d, 693 01 Hustopeče (zástupce oznamovatele), zpracované dle
přílohy č. 3 k zákonu o EIA. Dopis, č. j. KUJI 48319/2021 OZPZ 971/2021 Ml ze dne 4. 6. 2021, o
zahájení zjišťovacího řízení byl spolu s oznámením rozeslán dotčeným územním samosprávným
celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. Informace o oznámení záměru
byla zveřejněna dle § 16 zákona o EIA na úředních deskách: Kraje Vysočina 10. 6. 2021 a obce
Odunec 10. 6. 2021.
Oznámení záměru bylo také zveřejněno na
(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS1065).

internetu

v Informačním

systému

EIA

KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, v průběhu zjišťovacího řízení obdržel celkem čtyři vyjádření
dotčených orgánů. Žádný z dotčených orgánů výslovně nepožaduje další posouzení dle zákona
o EIA. KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ neobdržel žádné vyjádření dotčeného územního
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 2. 6.
2021 oznámení záměru „Výkrm býků, provozovna Odunec“, zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu
o EIA (oznámení záměru zpracoval Ing. Jan Šafařík, IČO 034 87 989, se sídlem Nádražní
1412/37d, 693 01 Hustopeče (neautorizovaná osoba 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:
-

Krajská
hygienická
stanice
Kraje
Vysočina
se
sídlem
v Jihlavě,
č.
j.
KHSV/13858/2021/ZR/HOK/Pro ze dne 15. 6. 2021;
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (ochrana ovzduší), č. j.
KUJI 52298/2021 OŽPZ 99/2021/Rů ze dne 17. 6. 2021;
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, č. j.
ČIŽP/46/2021/3600 ze dne 28. 6. 2021;
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, č. j. OŽP 46210/21 – SPIS 7439/2021/St ze
dne 12. 7. 2021.

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina
KHSV/13858/2021/ZR/HOK/Pro ze dne 15. 6. 2021

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 KV“) uvádí, že nepožaduje záměr projednat dle zákona o EIA.
V odůvodnění svého vyjádření uvádí popis záměru a informace vyplývající z oznámení záměru.
Dále uvádí, že v rámci projektové dokumentace k územnímu řízení stavby bude orgán ochrany
veřejného zdraví požadovat předložení akustické studie, ve které bude posouzen vliv provozu
záměru (technologické zdroje, vnitroareálová doprava, doprava na veřejných komunikacích
související s obsluhou záměru) na dotčenou obytnou zástavbu obce v denní a noční době. V
následných stupních povolovacího procesu daného záměru, tedy v řízeních vedených dle
stavebního zákona, bude orgán ochrany veřejného zdraví dále uplatňovat podmínku provedení
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kontrolního měření hluku z provozu zemědělského areálu po realizaci záměru. V případě, že
výsledky akustické studie či kontrolního měření hluku prokáží překračování hygienických limitů
hluku, bude nutno ze strany investora (provozovatele) navrhnout a provést dodatečná účinná
protihluková opatření. Závěrem uvádí, že vzhledem k tomu, že předložený záměr obsahuje řešení
problematiky ochrany veřejného zdraví, orgán ochrany veřejného zdraví nepožaduje jeho
projednání dle zákona o EIA.
Vypořádání: Vyjádření neobsahuje požadavek na další posuzování dle zákona o EIA. Vyjádření
informuje oznamovatele o podmínkách, které s ním bude KHS KV řešit v následně vedených
řízeních. Oznamovatel je touto formou o tom informován.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (ochrana ovzduší),
č. j. KUJI 52298/2021 OŽPZ 99/2021/Rů ze dne 17. 6. 2021
KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ ve svém stanovisku k posouzení vlivu záměru na životní prostředí
v rámci zahájení zjišťovacího řízení dle zákona o EIA ve vztahu k ochraně ovzduší uvádí nejdříve
základní charakteristiku záměru. Dále uvádí zhodnocení záměru z hlediska ochrany ovzduší.
Závěrem uvádí, že KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ s realizací předloženého záměru souhlasí a
nepožaduje předložený záměr posuzovat dle zákona o EIA.
Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, č. j.
ČIŽP/46/2021/3600 ze dne 28. 6. 2021
Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod (dále také
„ČIŽP“), obsahuje: stanovisko oddělení ochrany přírody, stanovisko oddělení ochrany ovzduší,
stanovisko oddělení odpadového hospodářství, stanovisko oddělení ochrany vod, stanovisko
oddělení integrovaných agend a stanovisko oddělení ochrany lesa. V žádném ze stanovisek není
požadováno pokračování v procesu EIA. Stanovisko oddělení ochrany ovzduší, stanovisko
oddělení ochrany vod, stanovisko oddělení integrovaných agend a stanovisko oddělení ochrany
lesa jsou bez připomínek. Oddělení ochrany přírody ve svém stanovisku upozorňuje na nutnost
postupu v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny, konkrétně na § 12 zákona o ochraně
přírody a krajiny (krajinný ráz). Oddělení odpadového hospodářství upozorňuje, že zářivky je
nutné předávat v režimu zpětného odběru výrobků dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích
s ukončenou životností, v platném znění. Zároveň upozorňuje na novou povinnost pro
poskytovatele veterinární péče stanovenou § 89 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znění pozdějších předpisů. Závěrem vyjádření ČIŽP je uvedeno, že na základě uvedených
stanovisek ČIŽP nemá k předloženému záměru připomínky a nepožaduje další posuzování dle
zákona o EIA.
Vypořádání: Upozornění ČIŽP odkazují na platnou legislativu, která musí být respektována bez
ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, č. j. OŽP 46210/21 – SPIS 7439/2021/St ze
dne 12. 7. 2021
Ve svém vyjádření Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí uvádí, že nemá připomínek
k zahájenému řízení ve věci „Výkrm býků, provozovna Odunec“.
Vypořádání: Vzato na vědomí.

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,
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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.
Toto rozhodnutí nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle
zvláštních právních předpisů.
V Jihlavě dne: 20. 7. 2021

Ing. František Mládek
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
Kraj Vysočina a obec Odunec 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 VYS1065,
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr). 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 (zástupce oznamovatele):
Datovou schránkou
1. Ing. Jan Šafařík, IČO 034 87 989, se sídlem Nádražní 1412/37d, 693 01 Hustopeče
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Kraj Vysočina, IČO 708 90 749, zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství - zde
Datovou schránkou
3. Obec Odunec, IČO 003 78 275, Odunec 6, 675 55 Hrotovice
Dotčené orgány:
4. Krajský úřad Kraje Vysočina, IČ 708 90 749 - zde
Datovou schránkou
5. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IČO 710 09 311, Tolstého
1914/15, 586 01 Jihlava
6. Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, IČO 002 90 629, Karlovo nám. 104/55, 674 01
Třebíč
7. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, IČO 416 93 205,
Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod
8. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina, inspektorát Třebíč,
IČO 000 18 562, Svatopluka Čecha 1, 674 01 Třebíč
Na vědomí:
Datovou schránkou
9. Městský úřad Hrotovice, odbor výstavby a ŽP, IČO 002 89 426, nám. 8. května 1, 675 55
Hrotovice
10. Povodí Moravy, s. p., IČO 708 90 013, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Mládek František Ing.
REFO_OŽPZ-OPZE
oddělení ochrany přírodní
20.7.2021 09:12:14
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