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 57623/2020
Sp. zn.: OZPZ 892/2020 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:

Uhřínovice – reprodukční stáj pro skot

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 spočívá v novostavbě stáje a úpravě počtu chovaných kusů ve
stávající porodně a teletníku. Stávající kapacita areálu:
Objekt
Produkční stáj p. č. 117
Teletník p. č. 107
Výkrm býků p. č. 112
Porodna krav p. č. 62
Celkem

Kategorie
krávy
telata
býci do 1 roku
býci nad 1 rok
krávy

Počet ks
1050
300
100
120
120
1690

DJ
1365
69
60
134,4
156
1784,4

Kapacita po výstavbě nové reprodukční stáje a plochy pro telata se
změní následovně:
Objekt
Nová reprodukční stáj
Produkční stáj p. č. 117
Výkrm býků p. č. 112
Plocha pro telata boudy
Stará porodna krav p. č. 62
Teletník p. č. 107
Celkem

Kategorie
krávy
krávy
býci do 1 roku
býci nad 1 rok
telata
krávy
telata

Počet ks
380
1050
100
120
242
80
200
2172

DJ
494
1365
60
134,4
55,66
104
46
2259,1

Celkem se stávající stavy navýší o 474,7 DJ.

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

Umístění záměru:

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

kraj: Kraj Vysočina
obec: Brtnice
k. ú.: Uhřínovice u Jihlavy (773492)

AGRA Brtnice, a.s., IČ 479 04 968, Horní Město 460, 588 32 Brtnice

Ing. Radek Přílepek (držitel autorizace dle § 19 zákona o EIA, FARMTEC
a.s., Chýnovská 1098, 390 02 Tábor)

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Posuzovaný záměr řeší novostavbu stáje o půdorysných rozměrech 156 x 38,5 m. Stáj bude
provozována se stelivovým způsobem ustájení. Středem stáje prochází podélně oboustranný
krmný stůl. Krávy budou rozděleny do skupin. Krávy na sucho budou ustájeny ve stlaných lehacích
boxech a v plochých stlaných kotcích. Stávající objekty chovu zvířat na farmě zůstanou
zachovány, pouze bude ve stávající porodně a teletníku upraven počet chovaných kusů.
Kumulace s jinými záměry je vyloučena vzhledem k tomu, že se v okolí areálu nenacházejí jiné
záměry, které by mohly s posuzovaným záměrem spolupůsobit.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Navrženo je následující řešení:
SO-01 Reprodukční stáj – předmětem je výstavba nové reprodukční stáje o půdorysných
rozměrech 156 x 38,5 m. Stáj bude provozována se stelivovým způsobem ustájení. Stáj bude mít
ocelovou nosnou konstrukci, střecha zateplená, krytina PIR panel tl. 40 mm, sklon střechy cca
20º, výška stěny na bocích 4,5 m, boky stáje opláštěny elektrickými svinovacími plachtami,
hřebenová větrací štěrbina. Středem stáje prochází podélně oboustranný krmný stůl. Krávy budou
rozděleny do skupin. Krávy na sucho budou ustájeny ve stlaných lehacích boxech ve dvou
skupinách po 50 a 100 ks, dále zde budou v plochých stlaných kotcích ustájeny 3 skupiny krav v
předporodní přípravě po 50 ks na které budou navazovat 3 porodní kotce po 5 ks. V části stáje
bude umístěno zázemí o rozměrech 10 x 20 m s dojírnou pro rozdoj 3 x 1, na kterou bude
navazovat mlezivová skupina krav s kapacitou 41 ks a dva sanitární kotce po 12 ks krav. V zázemí
budou umístěny toalety, kancelář zootechnika, sklad, tank na mléko apod. Sprchy a šatny budou
využívány stávající v hlavní budově farmy. Pro dojírnu bude osazena plastová jímka o objemu
10 m3, pro sociální zázemí 4 m3. Přívod vody a elektřiny do stáje bude řešen novými
vnitrofiremními rozvody ze stávajících přípojných bodů na farmě. Uvnitř budou provedeny nové
rozvody k osvětlovacím tělesům a do zázemí a dojírny. Rozvod vody bude proveden k napájecím
žlabům, výtokovým ventilům pro oplachy stáje, dojírny a zázemí.
SO-02 Hnojiště – hnůj bude ze stáje vyhrnován přes hnojnou koncovku (betonová izolovaná
plocha) 35 x 10 m na hnojiště o půdorysu 35 x 10 m s kapacitou cca 700 m3. Hnojiště bude
betonové, monolitické s vodonepropustného betonu, stěny provedeny do výšky 3 m, přední část
ke stáji otevřená. Hnojiště bude zastřešeno pultovou střechou. Součástí hnojiště bude betonová
monolitická jímka na hnojůvku a kontaminované dešťové vody z hnojné koncovky s kapacitou
60 m3. V sousedství hnojiště bude realizována jímka 10 x 5 x 5 m na čisté dešťové vody ze střech

Čís. jednací: KUJI 57623/2020
Číslo stránky: 2

nových staveb a nekontaminovaných zpevněných ploch s kapacitou 240 m3, přepad z jímky bude
napojen na vsakovací drén pro případ přebytku vody.
SO-03 Plocha pro telata – na pozemku p. č. 888 se počítá s plochou pro ustájení telat v boudách.
Teletník je navržen jako halový přístřešek ocelové konstrukce s ocelovými nosnými rámy a
pultovou střechou o rozměrech cca 23 x 50 m a je rozdělen v podélném směru třemi obslužnými
chodbami, na které navazují oboustranně řady bud pro telata. Střešní plášť objektu je tvořen PUR
panelem tl. 40 mm. Podlaha v profilu dle požadavků technologie bude z betonové mazaniny na
vodotěsné izolaci, zajišťující stavbu proti průsaku močůvky do podloží. Odkliz chlévské mrvy bude
prováděn nakládáním přímo ve stáji na hnojný vůz. Plocha bude odkanalizována do jímky u stáje
S-01.
Pro provoz nových objektů budou provedeny nové zpevněné plochy (komunikace) v celkové ploše
cca 800 m2. Pro zpevněné plochy je navržena skladba s konstrukční výškou 410 mm
z asfaltobetonu. Úroveň navrženého technologického řešení stájí odpovídá současné úrovni
zemědělských staveb.

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 „Uhřínovice – reprodukční stáj pro skot“ 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
„Uhřínovice – reprodukční stáj pro skot“
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
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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 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 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 výstavba stáje o půdorysných rozměrech 156 x 38,5 m. Stávající
objekty chovu zvířat zůstanou zachovány, pouze bude ve stávající porodně a teletníku upraven
počet chovaných kusů.
Záměrem nebudou dotčeny pozemky náležejících do PUPFL. Realizace záměru bude znamenat
zábor pozemků náležejících do ZPF, nacházejících se v těsném sousedství stávajícího areálu.
Zastavěné plochy se celkově mění o 8 706 m2. Stávající areál je zásobován z vlastního vodního
zdroje. Vzhledem k navrhovaným úpravám areálu dojde ke zvýšení spotřeby vody oproti
původnímu stavu (povolené množství k odběru je dostačující). Během výstavby bude spotřeba
vody zanedbatelná, neboť většina stavebních materiálů bude na stavbu přivážena.
Zásobování stájí a odvoz hnoje bude zajišťováno traktory s návěsem. Zatížení dopravní sítě
vyvolává naskladnění krmiva (jednorázově) do areálu k uskladnění (siláž 39 jízd/rok, senáž 56
jízd/rok, luskovinoobilná směs 17 jízd/rok, seno a sláma 30 jízd/rok) s denním maximem 35
souprav (70 jízd obousměrně), průběžně budou dováženy šroty, minerální doplňky apod. cca 1 x
týdně. Hnůj bude po vyhrnutí ze stáje skladován na hnojišti u stáje a následně odvážen na
obhospodařované pozemky, kde jsou umístěna polní hnojiště. Dále dochází k manipulaci se
zvířaty (odvoz), cestám dalšího personálu, veterináře a podobně. K navýšení maxim intenzity
dopravy nedojde. Ostatní doprava bude obdobného charakteru, z tohoto pohledu nedojde k žádné
významné změně.
Lokalita výstavby stáje se nachází jihovýchodně od hranice stávajícího zemědělského areálu, jde
o plochu vedenou jako orná půda. Biologická rozmanitost zájmového území je stávajícím stavem
značně omezena, což je dáno jeho využitím.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.
Chov skotu není provoz, v němž hrozí významné nebezpečí havárie. Nebezpečí havárie je možné
jedině v případě hrubého nedodržení provozního řádu, např. v případě havárie, kterou mohou
způsobit úniky paliv či mazadel z prostředků mechanizace při jejich poruchách nebo haváriích. Za
riziko může být rovněž považováno, znečištění povrchových a podzemních vod při aplikaci
statkových hnojiv, toto riziko bude ošetřeno aktualizovaným plánem organického hnojení. Za málo
pravděpodobný havarijní stav lze rovněž považovat možnost likvidace zvířat z důvodu nakažení
chovu, který musí být řešen v souladu se zákonem o veterinární péči. Dalším možným havarijním
stavem je požár objektů. V případě běžného provozu při dodržování podmínek daných provozním
řádem nehrozí v objektech navrhované kapacity a technologie vážné nebezpečí havárie.
Záměr byl zpracován a předložen k posouzení v jedné variantě, která je uvedena v předloženém
oznámení záměru.
II. Umístění záměru
Kraj: Kraj Vysočina
Obec: Brtnice
Katastrální území: Uhřínovice u Jihlavy (773492)
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Dne 27. 4. 2020 pod č. j. SZ-MMJ/SÚ/18672/2020 MMJ/SÚ/79261/2020 jihlvp20v01171 vydal
Magistrát města Jihlavy, stavební úřad jako úřad územního plánování vyjádření, ve kterém uvádí,
že platný Územní plán Brtnice nabyl účinnosti dne 9. 11. 2010, změna č. 1 nabyla účinnosti dne
3. 1. 2012, změna č. 2 nabyla účinnosti 29. 8. 2016. Podle platného územního plánu se pozemek
nachází v ploše s rozdílným způsobem využití – Zemědělská výroba (VZ) a v ploše změn (VZ15)
pro zemědělskou výrobu (VZ), kde jsou v hlavním využití uvedeny plochy určené pro živočišnou
a rostlinnou výrobu. V přípustném využití jsou uvedeny plochy pro zařízení zemědělské výroby,
jejího technického vybavení a skladování zemědělské produkce. Územní plán dále stanovuje
podmínky prostorového uspořádání. U stabilizovaných ploch je max. výška staveb stanovena na
10 m. Pro plochu změn (VZ 15) jsou uvedeny tyto podmínky prostorového uspořádání: plocha pro
rozšíření zemědělského areálu, maximální výška staveb bude 12 m. Předložený záměr tyto
podmínky splňuje. Navržena je reprodukční stáj pro skot o půdorysných rozměrech 156 x 38,5 m,
se sklonem střechy 20°a výškou stěny na bocích 4,5 m. Z výše uvedených důvodů úřad územního
plánování s předloženým záměrem souhlasí.
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 místě výstavby se nenacházejí prvky územního systému ekologické stability, ani
významné krajinné prvky. V lokalitě záměru se nevyskytuje žádný památný strom dle zákona o
ochraně přírody a krajiny. Záměrem nebudou dotčeny žádné přírodní parky dle zákona o ochraně
přírody a krajiny. Záměrem nedojde k ovlivnění soustavy Natura 2000.
Dne 15. 4. 2020 pod č. j. KUJI 37731/2020 OZPZ 103/2020 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 chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Katastrální území Uhřínovice
u Jihlavy je zranitelnou oblastí. Záměr není umístěn v území historického, kulturního nebo
archeologického významu. Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou známy žádné informace
vedoucí k předpokladu jejich existence. Vlastní území stavby není zatěžované nad míru únosného
zatížení a nejedná se ani o 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 je negativní ovlivnění obyvatel v blízkosti záměru vzhledem k rozsahu stavby
nevýznamné a časově omezené. Navržená technologická zařízení, či technologické postupy,
nebudou zdrojem nadlimitního hluku emitovaného vně objektů. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku
ve venkovním prostoru pro denní dobu 50 dB a pro noční dobu 40 dB nebudou vlivem záměru
překročeny. Nejbližší obytný objekt v zastavěné části obce je od nových staveb vzdálen cca 550
m. Obsluha stájí mechanizací bude probíhat 2x denně krmení.
Negativně mohou obyvatelé vnímat zápach při rozvážení statkových hnojiv na zemědělské
pozemky. Minimalizace těchto vlivů bude zajištěna vhodně sestaveným plánem organického
hnojení. Vzhledem k aplikaci hnoje po jeho vyzrání jsou pachové emise již značně omezené.
Vlivy na obyvatelstvo zprostředkovaně přes jednotlivé složky životního prostředí se rovněž
nepředpokládají a celková produkce amoniaku a pachových látek neovlivní pohodu v obci.
Problematika ochrany ovzduší ve vztahu k objektům hygienické ochrany je řešena návrhem
ochranného pásma chovu, který je součástí předloženého oznámení.
Vlivy na ovzduší a klima
V průběhu výstavby je nutno počítat s navýšením emisí prachu, zejména při manipulaci se
stavebními materiály a pojezdem vozidel po komunikacích a vířením prachu z vozovek. Uvedené
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vlivy je možné eliminovat vhodnou organizací výstavby. S ohledem na umístění staveniště
v zastavěné části obce nebudou tyto vlivy patrné.
Vlastní provoz se bude na znečištění ovzduší podílet emisemi amoniaku, CO 2 a dalších
pachových látek. Ty budou v ovzduší obklopujícím stájový prostor obsaženy v natolik nízké
koncentraci, že se jejich vliv na ovzduší nijak negativně neprojeví. Problematika ochrany ovzduší
ve vztahu k objektům hygienické ochrany je řešena návrhem ochranného pásma chovu.
Z hlediska vlivu stavby na kvalitu ovzduší v širším zájmovém území a z hlediska klimatu budou
vlivy provozu nevýznamné.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Realizací záměru nedojde ke změně stávajících odtokových poměrů v území. Dešťové vody ze
střech budou odváděny do jímky na dešťové vody a následně přebytek vsakován. Aplikací
organických hnojiv, může být ovlivněna povrchová a podzemní voda v oblasti. Prevencí před
případnými haváriemi je důsledné dodržování aktualizovaného plánu organického hnojení a
pravidelné proškolení pracovníků rozvážejících organická hnojiva a pravidelná kontrola jejich
činnosti. Ohrožení povrchových nebo podzemních vod hrozí v případě hrubého porušení plánu
organického hnojení a technologické kázně. Podlahy ve stáji budou stavebně provedeny a
udržovány jako nepropustné. Močůvka nevzniká, je obsažena v produkci hnoje.
Vlivy na půdu
Stavba je umístěna v sousedství stávajícího areálu, budou tak dotčeny pozemky, které jsou
součástí zemědělského půdního fondu, a bude nutné jejich vynětí. Výstavbou bude zasažena
půda zařazena do I. třídy ochrany, okrajově i do III. třídy. Záměr rozšíření zemědělského areálu
je v souladu s územním plánem, který tuto plochu k tomuto účelu vyčlenil. Vzhledem k využití a
plošnému rozsahu se jedná o nevýznamný vliv. Hnůj vyprodukovaný ve stáji bude aplikován na
obhospodařované pozemky. Rozloha obhospodařovaných zemědělských pozemků je dostatečná
a nebude docházet k jejich přehnojování.
Vlivy na faunu, floru a krajinu
Záměr nebude mít podstatný vliv na faunu a floru. Realizace záměru bude prováděna v sousedství
areálu farmy. Na dotčeném pozemku ani v jeho těsném okolí nejsou žádné cenné prvky ve smyslu
zákona o ochraně přírody a krajiny. Záměr není v přímém kontaktu s prvky ÚSES. Ochrana
okolního území bude zabezpečena dodržováním provozního řádu a plánu organického hnojení.
Stavba nebude pohledově dominantní, nebude narušovat stávající viditelný horizont, tedy nebude
z pohledového hlediska významná. Objekt nebude výraznou krajinnou dominantou, která by se
uplatňovala v dálkových pohledech. Z pohledu vizuální charakteristiky jsou zde rozhodující již
existující objekty (zastřešený silážní žlab, jímky, stáje). K narušení krajinného rázu nedojde a vliv
na krajinu lze považovat za nevýznamný a akceptovatelný.
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 30. 4. 2020
oznámení záměru „Uhřínovice – reprodukční stáj pro skot“, které podala společnost AGRA
Brtnice, a.s., IČ 479 04 968, Horní Město 460, 588 32 Brtnice (oznamovatel), zpracované dle
přílohy č. 3 k zákonu o EIA. Dopis č. j. KUJI 42770/2020 OZPZ 892/2020 Ml ze dne 5. 5. 2020, 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 11. 5. 2020 a města
Brtnice 5. 5. 2020.
Oznámení záměru bylo také zveřejněno na
(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS1006).
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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 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 30. 4.
2020 oznámení záměru „Uhřínovice – reprodukční stáj pro skot“, zpracované dle přílohy č. 3
k zákonu o EIA (oznámení záměru zpracoval Ing. Radek Přílepek (držitel autorizace dle § 19
zákona o EIA, FARMTEC a.s., Chýnovská 1098, 390 02 Tábor)). 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:
-

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (ochrana ovzduší), č. j.
KUJI 48947/2020 OZPZ 3/2020 ze dne 25. 5. 2020;
Krajská
hygienická
stanice
Kraje
Vysočina
se
sídlem
v Jihlavě,
č.
j.
KHSV/09074/2020/JI/HOK/Sme ze dne 27. 5. 2020;
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí (ochrana přírody), č. j.
MMJ/OŽP/92849/2020-DvO jihlvp20v01fvb ze dne 3. 6. 2020;
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, č. j.
ČIŽP/46/2020/2394 ze dne 8. 6. 2020.

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (ochrana ovzduší),
č. j. KUJI 48947/2020 OZPZ 3/2020 ze dne 25. 5. 2020
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 přírody uvádí nejdříve
základní charakteristiku záměru. V části zhodnocení záměru z hlediska ochrany ovzduší uvádí,
že vlastní provoz se bude na znečištění ovzduší podílet emisemi amoniaku, CO2 a
v zanedbatelném množství také dalších pachových látek, které se uvolňují z exkrementů zvířat.
Ty budou v ovzduší obklopujícím stájový prostor obsaženy v natolik nízké koncentraci, že se jejich
vliv na ovzduší nijak negativně neprojeví. Problematika ochrany ovzduší ve vztahu k objektům
hygienické ochrany je řešena návrhem ochranného pásma chovu, který je součástí oznámení.
Z hlediska vlivu stavby na kvalitu ovzduší v širším zájmovém území a z hlediska klimatu budou
vlivy zanedbatelné. Jde o výjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší podle zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, příloha č. 2, kód 8 – Chovy 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., o ochraně ovzduší. Přílohou žádosti o změnu
povolení provozu stacionárního zdroje, případně o závazné stanovisko k umístění stacionárního
zdroje, nebo k provedení stavby stacionárního zdroje dle zákona o ochraně ovzduší bude odborný
posudek podle tohoto zákona. Závěrem je uvedeno, že KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ s realizací
předloženého záměru souhlasí a nepožaduje předložený záměr posuzovat dle zákona o EIA.
Vypořádání: Vzato na vědomí.
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina
KHSV/09074/2020/JI/HOK/Sme ze dne 27. 5. 2020

se

sídlem

v

Jihlavě,

č.

j.

Ve svém vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice kraje Vysočina
se sídlem v Jihlavě uvádí, že nepožaduje záměr projednat dle zákona o EIA.
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Vypořádání: Vzato na vědomí.
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí
MMJ/OŽP/92849/2020-DvO jihlvp20v01fvb ze dne 3. 6. 2020

(ochrana

přírody),

č.

j.

Ve svém vyjádření orgánu ochrany přírody uvádí, že z hlediska zasažení skladebných prvků
ÚSES je oznámení dostačující. V blízkosti jižního okraje je navrženo v současně platném
územním plánu lokální biocentrum LBC 12, které by však záměrem nemělo být dotčeno. Z
hlediska vlivu na zvláště chráněné území, lokality NATURA 2000, přírodní parky, památné stromy,
významné krajinné prvky, flóru a faunu je oznámení dostačující. Protože v zájmovém území se
nenacházejí žádná významná společenstva, jeví se vliv záměru na biotu jako málo významný. Pro
zvýšení biologické hodnoty a pestrosti lokality by bylo vhodné doplnit záměr projektem sadových
úprav, což je však možné řešit i v následujících správních řízeních. Z hlediska vlivu na krajinný
ráz je oznámení dostačující. Objekt nebude výraznou krajinnou dominantou, která by se
uplatňovala v dálkových pohledech, vliv na krajinu lze považovat za méně významný. Přesto by
však bylo vhodné doplnit objekt zelení, především na jihozápadním okraji lokality, aby došlo k
lepšímu zapojení do krajiny. Konkrétní projekt sadových úprav je však možné řešit až v
následujících řízeních. 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 a krajiny lze ošetřit v následných správních
řízeních, tudíž dle názoru orgánu ochrany přírody není nutné záměr dále posuzovat dle zákona o
EIA.
Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, č. j.
ČIŽP/46/2020/2394 ze dne 8. 6. 2020
Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod (dále také
„ČIŽP“), obsahuje: stanovisko oddělení odpadového hospodářství, stanovisko oddělení ochrany
přírody, stanovisko oddělení integrovaných agend, stanovisko oddělení ochrany ovzduší a
stanovisko oddělení ochrany vod. V žádném ze stanovisek není požadováno pokračování
v procesu EIA. Stanovisko oddělení integrovaných agend, stanovisko oddělení ochrany ovzduší
a stanovisko oddělení ochrany vod jsou bez připomínek. Oddělení odpadového hospodářství ve
svém stanovisku upozorňuje na několik skutečností: inspekce upřesňuje, že odstraňování odpadů
musí provádět pouze oprávněná osoba (nikoliv stavební firma provádějící stavební práce); do
výčtu odpadů vznikající ve fázi výstavby inspekce doporučuje zařadit odpady kat. č. 150103 O –
dřevěné obaly; kat. č. 150106 O – směsné 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; kat. č. 170202 O – sklo; kat. č. 170203 O – plasty; kat. č.
170401 O – měď, bronz, mosaz; kat. č. 170402 O – hliník a kat. č. 170407 O – směsné kovy a
kat. č. 200301 O – směsný komunální odpad; 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 upřesňuje, že odpady z provozu musí být předány k využití nebo odstranění
pouze oprávněné osobě (nikoliv např. veterináři); veterinář je původce odpadů z veterinární péče;
do výčtu odpadů vznikající z provozu inspekce doporučuje zařadit odpady kat. č. 150106 O –
směsné obaly; kat. č. 150107 O – skleněné obaly a kat. č. 150110 N – obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné; odpadní zářivky předávat v režimu
zpětného odběru. Oddělení ochrany přírody ve svém stanovisku upozorňuje na nutnost souhlasu
orgánu ochrany přírody s uvedeným záměrem dle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny.
Závěrem vyjádření ČIŽP je uvedeno, že na základě uvedených stanovisek ČIŽP nepožaduje
pokračování v procesu EIA, dílčí připomínky budou řešeny v navazujících správních řízeních.
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Vypořádání: Upozornění ČIŽP odkazují na platnou legislativu, která musí být respektována bez
ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.

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.
Toto rozhodnutí nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle
zvláštních právních předpisů.
V Jihlavě dne: 19. 6. 2020

Ing. František Mládek
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
Kraj Vysočina a město Brtnice 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 VYS1006,
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 (oznamovatel):
Datovou schránkou
1. AGRA Brtnice, a.s., IČ 479 04 968, Horní Město 460, 588 32 Brtnice
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Kraj Vysočina, IČ 708 90 749, zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství - zde
Datovou schránkou
3. Město Brtnice, IČ 002 85 668, nám. Svobody 379, 588 32 Brtnice
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. Městský úřad Brtnice, stavební úřad, IČ 002 85 668, nám. Svobody 379, 588 32 Brtnice
10. Povodí Moravy, s. p., IČ 708 90 013, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Mládek František Ing.
REFO_OŽPZ-OPZE
oddělení ochrany přírodní
19.6.2020 09:32:56
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