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 73945/2021
Sp. zn.: OZPZ 1266/2021 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:

Modernizace střediska Pyšel

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 ve stávajícím středisku nahrazení nevyhovujícího kravína KI
novou moderní stájí vybavenou robotickými dojírnami. Do nového
kravína budou přesunuty dojnice z KI a KII. Robotické dojírny budou
instalovány i do nového přístavku stávajícího kravína KIII. Ustájení
u dojnic bude nově bezstelivové s odklizem kejdy několikrát denně.
Výstavbou kravína dojde k navýšení kapacity pro dojnice o 21
ustájovacích míst, tj. 27,3 DJ. Stávající stav:
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Změnami bude v areálu zvýšena kapacita chovaných zvířat
ze stávajících 778,94 DJ na navrhovaných 806,24 DJ, tedy o 27,30 DJ.
Umístění záměru:

kraj: Kraj Vysočina
obec: Pyšel
k. ú.: Pyšel (737003)
Parcelní čísla pozemků a staveb dotčených záměrem v k. ú. Pyšel jsou:
st. 153, 1323/22, 1323/2, 1323/8, 1323/10, 1323/11, 2982/5, st. 136/1,
1298, 1323/27, 1323/9, 1323/16 a 1323/14.

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

DVP, družstvo, IČO 479 16 800, Pyšel 119, 675 71 Náměšť nad
Oslavou, zastoupené na základě písemné plné moci společností
RENVODIN – ŠAFAŘÍK, spol. s r.o., IČO 268 96 982, U Vodojemu
1275/34, 693 01 Hustopeče
Ing. Václav Šafařík (držitel autorizace dle § 19 zákona o EIA, RENVODIN
– ŠAFAŘÍK, spol. s r.o., IČO 268 96 982, U Vodojemu 1275/34, 693 01
Hustopeče)

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Posuzovaný záměr řeší výstavbu nové moderní produkční stáje namísto stávajícího kravína KI a
přilehlých pozemků. Nová hala pro ustájení dojnic bude vybavena robotickými dojírnami. Ustájení
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bude volné bezstelivové s pravidelným odklizem kejdy několikrát denně. Další změnou bude
přístavba ke stávajícímu kravínu KIII, do které budou umístěny robotické dojírny pouze pro potřeby
stáje KIII. V objektech kravínů bude změněno ustájení ze stelivového na bezstelivové. Na
středisku jsou v současnosti provozovány kravíny KI (záměr se ho týká), KII a KIII (přístavba pro
robotické dojírny), dále dva teletníky mezi objekty kravínů, hala pro jalovice a hala odchovny
mladého dobytka (OMD). Z dalších objektů jsou to silážní žlaby, hnojiště, koncová nádrž na kejdu,
seník a haly na slámu, haly na obilí, hala dílen a garáží, čerpací stanice na naftu a kolny na stroje.
V katastrálním území obce Pyšel se nenachází jiný zemědělský subjekt, se kterým by mohly být
kumulovány vlivy ze záměru. Záměrem dojde k navýšení kapacity zvířat o 23,7 DJ, které
vyprodukují o 0,514 t amoniaku za rok více oproti stávajícímu stavu. Zemědělské objekty jsou v
okolních obcích a od místa záměru jsou vzdálené více jak 2 km.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Záměr je uvažován ve stávajícím středisku Pyšel. Stávající kravín KI bude nahrazen novou
moderní stájí vybavenou robotickými dojírnami. Dojde k navýšení o 27,3 DJ. Další změnou bude
přístavba ke kravínu KIII, do které budou instalovány robotické dojírny. V produkčních stájích
(kravínech) bude nově bezstelivové ustájení.
Novostavba kravína je určena pro ustájení 223 krav. Z toho bude 120 míst pro produkční dojnice,
65 míst pro suchostojné krávy, 16 rozdojovacích míst, 12 předporodních míst a 10 porodních míst,
která budou umístěna v boční sekci mimo obdélníkový půdorys haly. Porodní kotce jsou stlané.
Ke kravínu KIII bude vybudován přístavek, ve kterém budou umístěny robotické dojírny pro
potřeby kravína KIII. Počet ustájovacích míst nebude měněn, ve stáji bude 122 dojnic.
Hrazení je navrženo za účelem dispozičního členění stájového prostoru na jednotlivé skupiny.
Skládá se z pevného hrazení a otočných branek, zavěšených na sloupcích. Součástí hrazení jsou
žlabové zábrany u krmného stolu a hrazení postýlek. Pro napájení zvířat je přiváděna voda z
vlastních podzemních zdrojů. Ve stájích jsou instalovány pro napájení zvířat žlabové, míčové nebo
miskové napáječky, telata v boudkách jsou napájena z kbelíků na hrazení. Stláno bude v
porodních boxech kravínů, v teletnících a odchovnách dobytka krátce řezanou slámou, a to v
takové frekvenci, aby lože bylo vždy suché a čisté. V kravínech bude odklízena kejda z hnojné
chodby průběžnou lopatou dle nastavitelného cyklu. Chlévská mrva z teletníků a odchoven
dobytka je odklízena dle potřeby. Je vyhrnována na hnojné koncovky u hal a odvážena na
centrální hnojiště ve středisku, nebo na polní skládky hnoje schválené havarijním plánem. Z
individuálních boudek pro telata v mléčné výživě je chlévská mrva vyhrnována ručně vždy až po
vyskladnění telat. Ve stájích s chovem skotu bude krmení zajišťováno jako doposud pomocí
mobilního krmného vozu do žlabů. Ke krmení se používá míchaná siláž, senáž, krmná směs a
seno. Krmení telat v boudkách je prováděno mlékem a granulovanou krmnou směsí ručně
dávkované do kbelíků. Krmné směsi pro skot jsou skladovány ve venkovních silech.
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 „Modernizace střediska Pyšel“ naplňuje dikci bodu 69 (Zařízení k chovu hospodářských
zvířat s kapacitou od stanoveného počtu dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé
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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
„Modernizace střediska Pyšel“
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. 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 nahrazení nevyhovujícího kravína KI ve stávajícím středisku
novou moderní stájí vybavenou robotickými dojírnami. Do nového kravína budou přesunuty
dojnice z KI a KII. Robotické dojírny budou instalovány i do nového přístavku stávajícího kravína
KIII. Ustájení u dojnic bude nově bezstelivové s odklizem kejdy několikrát denně. Výstavbou
nového kravína dojde k navýšení kapacity pro dojnice o 21 ustájovacích míst, tj. 27,3 DJ.
Pro záměr nebude třeba odnětí pozemků náležejících do ZPF, je realizován ve stávajícím
středisku živočišné výroby. Zemědělský areál je napojen na vlastní zdroje vody (studnu a vrt).
Stávající spotřeba vody byla: rok 2018 17 376 m3, rok 2019 18 025 m3 a rok 2020 17 539 m3.
Změnami v chovu skotu dojde k potencionálnímu zvýšení spotřeby vody o cca 613 m3 za rok.
Povolení odběru vody je na množství 20 000 m3/rok. Během výstavby se předpokládá spotřeba
stavebních materiálů, které jsou pro rozsah obdobných akcí běžné.
Vlastní komunikační napojení areálu zůstane stávající, po pravé straně silnice 3906, která vede z
obce Pyšel do městyse Budišov. Od nejbližší souvislé obytné zástavby obce Pyšel jsou objekty
živočišné výroby vzdáleny vzdušnou čarou cca 180 m. Pro vjezd a výjezd k objektům bude
využíváno stávajících zpevněných komunikací na středisku živočišné výroby, z tohoto hlediska
zde nedojde k žádné významné změně. Komunikační vazby ve vlastním areálu se nemění. V
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uzavřeném prostoru mezi jednotlivými zemědělskými stavebními objekty je vybudovaná síť
vnitřních zpevněných komunikací, na které stávající objekty jsou a nové objekty budou napojeny.
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.
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: Pyšel
Katastrální území: Pyšel (737003)
Parcelní čísla pozemků a staveb dotčených záměrem v k. ú. Pyšel jsou: st. 153, 1323/22, 1323/2,
1323/8, 1323/10, 1323/11, 2982/5, st. 136/1, 1298, 1323/27, 1323/9, 1323/16 a 1323/14.
Dne 1. 6. 2021 pod č. j. ORÚP 40199/21 – SPIS 129/2021/HaD vydal Městský úřad Třebíč, odbor
rozvoje a územního plánování vyjádření, ve kterém uvádí, že záměr je v souladu s podmínkami
využití plochy s rozdílným způsobem využití VZ – plochy výroby a skladování a je tudíž přípustný.
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 místě plánovaného záměru se nenachází žádný přírodní park dle zákona o
ochraně přírody a krajiny. Záměrem nedojde k ovlivnění soustavy Natura 2000.
Dne 26. 5. 2021 pod č. j. KUJI 45712/2021 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.
V prostoru záměru se nenacházejí žádné staré ekologické zátěže. Místo záměru nespadá do
záplavového území. Lokalita záměru se nenachází v oblasti surovinových zdrojů ani jiných
přírodních bohatství. V okolí záměru se nenachází vyhlášené ochranné pásmo vodního zdroje.
Záměr nebude zdrojem žádných vlivů přesahujících státní hranice.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
Vlivy na obyvatelstvo
Mezi přímá pracovní rizika, která mají místní význam pro zaměstnance střediska, lze zařadit emise
amoniaku a pachu ve vnitřním prostoru haly. Pokud by se v prostorech chovu vyskytovaly
koncentrace amoniaku vyšší, než které jsou povoleny pro pracovní prostředí, docházelo by také
ke zhoršení zdravotního stavu chovaných zvířat, ke zvýšeným úhynům a k nižším výnosům.
Provozovatel bude dodržovat technologii chovu a minimalizovat emise amoniaku využíváním
snižujících technologií tak, jak jsou uvedeny v předloženém oznámení záměru. Záměrem bude
nahrazení stávající stáje novou, vzdušnou halou, kde bude efektivnější přirozené provětrávání a
technologie s odklizem kejdy několikrát denně, což bude mít za následek snížení emisí amoniaku
ve stáji.
Záměr je situován cca 180 m od nejbližší obytné zástavby. Dopravně je středisko napojeno na
komunikaci nižší třídy. Z komplexního zhodnocení možné významnosti vlivů na zdraví obyvatel
vyplývá, že vliv na obyvatelstvo je nevýznamný.
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Vlivy na ovzduší a klima
Během výstavby je nutno počítat s nevýznamnými emisemi prachu, zejména při odstraňování
stávajícího kravína, jde o časově omezený vliv pouze po dobu výstavby.
Během provozu záměru je hlavním dopadem na ovzduší produkce emisí amoniaku. Produkce
amoniaku bude redukována pomocí snižujících technologií uvedenými v předloženém oznámení
záměru a ve zpracovaném Provozním řádu. Z vypočteného návrhu nového ochranného pásma
vyplývá, že hranice OP nezasahuje objekty hygienické ochrany.
Liniové zdroje znečištění představují všechny dopravní prostředky, provozem objektů by nemělo
dojít ke změnám v dopravní náročnosti spojené s provozem areálu.
Vlivy na hlukovou situaci a eventuálně další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr je vzdálen cca 180 m od nejbližší obytné zástavby. Předpokládaný prostor, kde lze
očekávat zvýšenou hladinu akustického tlaku, bude omezen na vlastní areál. V nejbližším
chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru budou dodrženy
hygienické limity hluku pro denní a noční dobu a nedojde tak v důsledku jeho činnosti k významné
hlukové zátěži obyvatel.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Stavebními úpravami objektů nedojde k ohrožení povrchových ani podzemních vod. Při
rekonstrukci budou použity technologie a materiály odolné proti působení závadných látek, dále
budou plněny zákonné požadavky týkající se ochrany vod. Během výstavby bude dbáno na
technický stav stavební techniky a případné úniky provozních kapalin budou ihned likvidovány
vhodnými havarijními prostředky. Dešťové vody jsou, a i nadále budou odváděny oddělenou
kanalizací s možností vsaku a odtokem do potoka. Středisko je zásobeno vodou z vlastních zdrojů
vody. Povrchové vody nejsou a nebudou odebírány. Provozem zařízení nejsou ohroženy ani
odběrné objekty jiných subjektů.
Vlivy na půdu
Vliv na rozsah a způsob využívání půdy se proti současnému stavu nezmění. Výstavba kravína
s robotickými dojírnami i přístavba kravína KIII budou realizovány na pozemcích vedených jako
ostatní plocha. Realizace záměru si nevyžádá zábor PUPFL.
Vlivy na horninové prostředí
Záměrem nebude dotčeno horninové prostředí ani přírodní zdroje. Základová deska nové haly
chovu nebude zasahovat do podloží nad míru běžnou pro obdobné stavby. Výstavba bude
provedena tak, aby nebyla zdrojem pronikání závadných látek do horninového prostředí. Sklady
a manipulační plochy, kde bude nakládáno se závadnými látkami, budou vybaveny proti úniku
závadných látek.
Vlivy na faunu a flóru
S ohledem na skutečnost, že místa dotčená realizací záměru nejsou vázána na žádné chráněné
druhy rostlin ani živočichů, jsou vlivy realizace záměru hodnoceny jako nevýznamné. Dotčená
lokalita je již antropogenně změněna a je určena pro zemědělskou činnost. Záměr je realizován
ve stávajícím areálu. Posuzovaný záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo
regionálně významných druhů rostlin ani živočichů. V areálu střediska ani jeho blízkosti se plochy
s takovými výskyty nenacházejí. Vlivy na flóru a faunu jsou nevýznamné.
Vlivy na krajinu
Záměr je realizován ve stávajícím areálu. U hodnoceného záměru se nepředpokládá žádný
negativní vliv na krajinný ráz, záměr nebude zasahovat do volné krajiny, ani nezpůsobí optickou

Čís. jednací: KUJI 73945/2021 OZPZ 1266/2021 Ml
Číslo stránky: 6

nebo migrační bariéru. Nedotkne se žádných ekologicky významných prvků, které se v okolí
nachází.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměrem nedojde k dotčení hmotného majetku, ani kulturní památky.
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 20. 7. 2021
oznámení záměru „Modernizace střediska Pyšel“, které podala společnost RENVODIN –
ŠAFAŘÍK, spol. s r.o., IČO 268 96 982, U Vodojemu 1275/34, 693 01 Hustopeče (zástupce
oznamovatele), zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu o EIA. Dopis, č. j. KUJI 63037/2021 OZPZ
1266/2021 Ml ze dne 22. 7. 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 28. 7. 2021 a obce Pyšel 2. 8. 2021.
Oznámení záměru bylo také zveřejněno na
(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS1073).

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 20. 7.
2021 oznámení záměru „Modernizace střediska Pyšel“, zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu o
EIA (oznámení záměru zpracoval Ing. Václav Šafařík (držitel autorizace dle § 19 zákona o EIA,
RENVODIN – ŠAFAŘÍK, spol. s r.o., IČO 268 96 982, U Vodojemu 1275/34, 693 01 Hustopeče)).
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/18407/2021/ZR/HOK/Pro ze dne 4. 8. 2021;
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, č. j. OŽP 59672/21 – SPIS 9032/2021/St ze
dne 17. 8. 2021;
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, č. j.
ČIŽP/46/2021/4688 ze dne 17. 8. 2021;
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (ochrana ovzduší), č. j.
KUJI 69685/2021 OŽPZ 99/2021/Rů ze dne 19. 8. 2021.

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina
KHSV/18407/2021/ZR/HOK/Pro ze dne 4. 8. 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 následných stupních povolovacího procesu daného záměru, tedy v řízeních
vedených dle stavebního zákona, bude orgán ochrany veřejného zdraví požadovat předložení
akustické studie, ve které bude provedeno výpočtové posouzení hluku z provozu zemědělského
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areálu po realizaci záměru vzhledem k nejbližším dotčeným chráněným venkovním prostorům
staveb obce Pyšel. Dále bude orgán ochrany veřejného zdraví uplatňovat podmínku pro provedení
kontrolního měření hluku z provozu záměru po jeho realizaci, a to před uvedení stavby do trvalého
provozu. Pokud výsledky měření prokáží, že vlivem provozu záměru v dotčených chráněných
venkovních prostorech staveb dochází k překračování hygienického limitu hluku v denní době,
bude nutno ze strany investora stavby 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.
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, č. j. OŽP 59672/21 – SPIS 9032/2021/St ze
dne 17. 8. 2021
Ve svém vyjádření Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí uvádí, že nemá připomínek
k zahájenému řízení ve věci „Modernizace střediska Pyšel“.
Vypořádání: Vzato na vědomí.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, č. j.
ČIŽP/46/2021/4688 ze dne 17. 8. 2021
Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod (dále také
„ČIŽP“), obsahuje: stanovisko oddělení ochrany přírody, stanovisko oddělení odpadového
hospodářství, stanovisko oddělení ochrany lesa, stanovisko oddělení ochrany vod, stanovisko
oddělení integrovaných agend a stanovisko oddělení ochrany ovzduší. V žádném ze stanovisek
není požadováno pokračování v procesu EIA. Stanovisko oddělení ochrany lesa, stanovisko
oddělení ochrany vod, stanovisko oddělení integrovaných agend a stanovisko oddělení ochrany
ovzduší jsou bez připomínek. Oddělení ochrany přírody ve svém stanovisku upozorňuje na
nutnost postupu v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny, konkrétně na § 50 zákona o
ochraně přírody a krajiny (zvláště chráněné druhy). Také upozorňuje na § 3 odst. 1 písm. b)
zákona o ochraně přírody a krajiny a § 6 zákona o ochraně přírody a krajiny (VKP, registrované
VKP). Oddělení odpadového hospodářství 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.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (ochrana ovzduší),
č. j. KUJI 69685/2021 OŽPZ 99/2021/Rů ze dne 19. 8. 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.
Také uvádí, že před zahájením územního nebo stavebního řízení z hlediska ochrany ovzduší
předloží provozovatel na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství,
oddělení integrované prevence dle § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, žádost o souhlas k umístění stavby nebo ke stavbě
(změně stavby) zdroje znečišťování 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.
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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 a dotčené územní samostatné celky,
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: 6. 9. 2021

Ing. František Mládek
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
Kraj Vysočina a obec Pyšel 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 VYS1073,
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:

Čís. jednací: KUJI 73945/2021 OZPZ 1266/2021 Ml
Číslo stránky: 9

ROZDĚLOVNÍK
Účastník řízení (zástupce oznamovatele):
Datovou schránkou
1. RENVODIN – ŠAFAŘÍK, spol. s r.o., IČO 268 96 982, U Vodojemu 1275/34, 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 Pyšel, IČO 002 90 254, Pyšel 52, 675 71 Náměšť nad Oslavou
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. Úřad městyse Budišov, stavební úřad, IČO 002 89 159, Budišov 360, 675 03 Budišov
10. Povodí Moravy, s. p., IČO 708 90 013, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Mládek František Ing.
REFO_OŽPZ-OPZE
oddělení ochrany přírodní
6.9.2021 16:24:32
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