KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Číslo jednací: KUJI 63852/2017

OZPZ 2062/2017 Ča

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – ROZHODNUTÍ
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

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“)

Identifikační údaje
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:
Chov skotu Meziboří – navýšení stavu dobytka
Bod 1.5, kategorie II

Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat s kapacitou od
50 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti)
(záměry neuvedené v kategorii I)

Kapacita (rozsah) záměru:
Stávající stav:
- 49 krav bez tržní produkce mléka........................ .....58,8 DJ
- 12 býčků.........................................................................8,76 DJ
- 10 jalovic........................................................................6,2 DJ
- 1 plemenný býk.............................................................1,6 DJ
- 3 koně............................................................................3,9 DJ
Celkem................................................79,26 DJ
Navrhovaný stav:
- 100 krav bez tržní produkce mléka..............................120,25 DJ
- 25 býčků.......................................................................18,25 DJ
- 40 jalovic.......................................................................24,8 DJ
- 2 plemenní býci............................................................3,2 DJ
- 3 koně...........................................................................3,9 DJ
Celkem................................................170,4 DJ

Realizací záměru dojde k navýšení kapacity chovaných zvířat o 91,14 DJ.
(Pozn.: DJ......dobytčí jednotka)

Umístění záměru:

kraj: Vysočina
obec: Strážek
k. ú.: Meziboří

Oznamovatel – účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
též „správní řád“):
Ing. Vlastimil Hatlák, Meziboří 60, 592 53 Strážek

Zpracovatel oznámení:
Ing. Pavel Marťan, Strmá 1046, 686 05 Uherské Hradiště (držitel autorizace dle § 19 odst. 1
zákona).
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
V současné době je postaveno zimoviště pro 49 krav s telaty o délce 48 m, s modulem 4,80 m.
Rozvoj hospodaření vyžaduje zvýšení kapacity zimoviště se zajištěním odchovu jalovic a býků.
Stávající stáj bude prodloužena na hranici pozemku – cca 31 m. V areálu je dále stavba krytého
hnojiště, kde se počítá s dostavbou krytého přístavku na balíky slámy – šířka 6 m a délka 20,4
m. Ve stejné linii bude ještě postaven seník – 20,4 x 10,15 m s přístavkem 6 x 20,4 m. V rámci
modernizace bude v krmišti instalována vyhrnovací hydraulická lopata s koncovkou na konci
objektu směrem k pastvinám. V původní části objektu bude provedena výměna napájecího
systému.
Obdobný záměr s chovem dobytka se, dle informace uvedené v oznámení, v předmětném
území nepřipravuje.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Záměrem je výstavba přízemní ocelokolny o rozměrech 63 x 22 m se sedlovou střechou ze
sklolaminátových vlnovek. Příčný profil stáje tvoří na horní podélné straně krmný stůl navazující
na žlab s krmištěm. Dolní polovinu stáje tvoří lehárna s hlubokou podestýlkou, jejíž zahloubené
dno koresponduje se spádovým terénem. Horní podélná stěna je opatřena fošnovým parapetem
a protiprůvanovou sítí. Dolní podélná stěna je opatřena dřevěným parapetem z hranolů do výšky
1 000 mm tvořící opěrnou stěnu pro hlubokou podestýlku. Jižní štít je nezakrytý, severní štít je
v dolní části opatřen protiprůvanovou sítí se třemi vratovými síťovými roletami. Větrání stáje je
přirozené nasáváním čerstvého vzduchu od nezakrytých podélných stěn a odsáváním
hřebenovými větracími světlíky.
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Podél severního štítu je navržena zpevněná betonová plocha s vymezením koridoru pro
vyhrnování hnoje z krmiště přímo do skladovacího hnojiště situovaného pod stájí. Podél jižního
štítu a východní stěny je navržena manipulační plocha.
Krmení bude podáváno z prostorného krmného stolu. Napájení je řešeno instalací třech
napájecích půlkruhových žlabů. Zastýlání bude prováděno mobilně průjezdem po krmišti.
Krmiště bude shrnováno denně s přímým odvozem na skladovací faremní hnojiště.

Z hlediska § 4 odst. 1 písm. c) zákona se jedná o změnu záměru uvedeného v příloze č. 1,
kategorii II, bodě 1.5 zákona (Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat s kapacitou
od 50 dobytčích jednotek /1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti/ záměry neuvedené
v kategorii I).
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
„Chov skotu Meziboří – navýšení stavu dobytka“
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:
Navržený způsob realizace záměru a jeho provoz je řešen tak, aby byl vliv na životní prostředí
minimalizován. Záměr je situován ve stávajícím zemědělském areálu, přičemž celý areál je
umístěn na okraji obce v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby.
V oznámení záměru jsou formulována odpovídající opatření pro eliminaci, respektive snížení
negativních vlivů na životní prostředí, a to jak ve fázi přípravné, tak ve fázi výstavby i provozu
záměru. Jedná se např. o tato opatření: dokladovat zkoušky vodonepropustnosti jímek, provádět
pravidelnou kontrolu stavebních mechanizmů (především z hlediska možných úkapů), snižovat
prašnost při výstavbě kropením a čištěním komunikací, zajistit údržbu a ošetřování vysázených
dřevin, údržbu a výchovu stávajících porostů, zpracovat havarijní plán, atd.).
Na základě oznámení a vyjádření k oznámení lze konstatovat, že intenzita zásahů do složek
životního prostředí nebude významná. 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.
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I. Charakteristika záměru
Chov dobytka bude zaměřen na chov krav bez tržní produkce mléka s odchovem býků, jalovic a
telat. Stáj bude sloužit k ustájení krav v zimním období na hluboké podestýlce. Plemenní býci
budou ustájeni samostatně mimo stáj pro krávy. V objektu budou stacionární technologická
zařízení – napájecí půlkruhové žlaby, krmení bude zakládáno na krmný stůl. Větrání stáje bude
pomocí mezer mezi prkny a hřebenového odvětrání. Osvětlení bude řešeno umělým osvětlením
svítidly ve stáji a nad vraty na venkovním líci štítů.

II. Umístění záměru
Záměr bude realizován ve stávajícím zemědělském areálu v městysu Strážek, části Meziboří,
na pozemcích parc. č. 131, 626/7, 626/8, 626/9, 626/12 a 134/1, k.ú. Meziboří. Napojení na
stávající infrastrukturu je stávajícím sjezdem z místní komunikace na pozemky stavebníka.
Dle vyjádření Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odboru územního plánování a
stavebního řádu ze dne 10. 7. 2017, čj. BYS/9068/2017/OÚP/St, je záměr v souladu s Územním
plánem Strážek. Záměr je situovaný do stabilizované plochy zemědělské výroby VZ. Tyto plochy
jsou určené pro živočišnou výrobu.
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 15. 6. 2017 pod čj. KUJI 44598/2017 OZPZ 880/2017.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
včetně úvah pro hodnocení zásad dle přílohy č. 2 k zákonu
Vlivy na obyvatelstvo
Záměr nepředstavuje budování nového provozu, ale pokračování v chovu hospodářských zvířat
v návaznosti na stávající areál farmy. Stavba je situována v dostatečné vzdálenosti od obytné
zástavby. Ovlivnění zdraví obyvatelstva provozem a výstavbou záměru bude minimalizováno až
vyloučeno. Provozem nedojde k markantnímu zvýšení emisní ani imisní zátěže. Také se
nepředpokládá, že by projektovaný záměr mohl významně ovlivnit pohodu obyvatelstva, a to jak
při provozu záměru, tak při jeho realizaci. Hygienické limity pro stavební hluk budou v každém
případě dodrženy.
Vlivy na ovzduší a klima
V období výstavby lze za plošný zdroj znečištění ovzduší považovat vlastní staveniště, které
může být zdrojem sekundární prašnosti (jedná se např. o bourací práce, dočasné skládky
sypkých materiálů,...). Liniovým zdrojem znečištění ovzduší pak může být provoz nákladní
techniky. Lze očekávat maximální dopravní zatížení především během betonáže podlahových
úprav, a to max. 5 nákladních automobilů za den. Vliv výstavby na kvalitu ovzduší bude pouze
krátkodobý, a to po dobu realizace záměru.
Možným zdrojem prašnosti za provozu záměru může být manipulace se suchými krmnými
směsmi. Liniovým zdrojem pak všechny dopravní prostředky pohybující se po příjezdové a
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obslužné komunikaci. Předpokládaná četnost je 1 x denně závoz krmiva a dovoz steliva, 1 x za
rok přeprava hnoje na hnojiště. Uvnitř stájí bude probíhat nastýlání podestýlky, vyhrabování a
odklízení hnoje. Vlastní hodnocený objekt bude ke zhoršení kvality ovzduší přispívat minimálně.
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
V období výstavby vznikne krátkodobá hluková zátěž v okolí demoličních a stavebních prací.
Podle druhu mechanizmů dosáhnou maximální hodnoty hlukové zátěže 85 dB v bezprostředním
okolí strojů. Bude se jednat o hluk na staveništi v denní době od 7.00 do 18.00 hod. V nejbližší
obytné zástavbě, která je vzdálená 180 a více metrů, bude hluk na hranici slyšitelnosti – snížení
pod 20 dB.
Hluk, který bude vznikat při provozu stáje, bude jen hluk z dopravy. Jelikož je četnost vyvolané
dopravy nízká, hluk z dopravy nebude významný. Ve stájích není a nebude umístěn žádný zdroj
radioaktivního a elektromagnetického záření.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlastní výstavba a provoz nebude mít na povrchové a podzemní vody přímý vliv. Nepředpokládá
se ani vliv při skladování a aplikaci chlévské mrvy. V období výstavby lze uvažovat se zvýšeným
vznikem odpadních vod splaškových vlivem většího počtu pracovníků na stavbě. Po realizaci
záměru nebude již produkce splaškových vod zvýšena. Splaškové vody jsou svedeny do jímky
na vyvážení. Dešťové vody ze střech, komunikací a nekontaminovaných ploch budou svedeny
na volnou zatravněnou plochu k zasakování.
Posuzovaný záměr nijak významně neovlivní vodohospodářské poměry v zájmovém území. Pro
skladování a aplikaci hnoje bude zpracován havarijní a rozvozový plán pro odstranění rizika
znečištění povrchových vod.
Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlastní výstavba a provoz nebude mít na půdu vliv. K potencionálnímu znečištění půdy během
výstavby a provozu záměru může dojít následkem náhodných úkapů ropných látek
z motorových vozidel a mechanizmů při výstavbě. Realizací záměru nedojde k záboru
zemědělského půdního fondu.
Při výstavbě ani při provozu záměru nedojde k ovlivnění nerostných zdrojů a hydrogeologických
charakteristik dané lokality. Vzhledem k charakteru činnosti bude vznikat malé množství odpadů
charakteru obalových materiálů nebo směsného komunálního odpadu. Vedlejší produkty
z provozu stáje budou využity jako hnojivo.
Vlivy na floru, faunu a ekosystémy
Posuzovaný záměr není v územní kolizi nebo v dotčení se skladebnými prvky ÚSES. Záměr
neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů živočichů,
včetně jejich reprodukčních prostor. Vlivem stavby nelze očekávat opuštění biotopu citlivými
druhy ptáků a obojživelníků, v okolí mají dostatek úkrytových možností. Zájmová plocha
výstavby není příhodná pro výskyt zvláště chráněného genofondu rostlin.
Vlivy na krajinu
Z hlediska zásahu do krajiny lze konstatovat, že předmětná stavba nebude představovat změnu
krajinného rázu místa i v širších pohledových vztazích. Realizací záměru nedojde k vytvoření
nové charakteristiky území, záměr nebude vytvářet novou určující pohledovou hmotu souborem
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objektů s horizontální a vertikální dominancí. Nelze vyloučit vliv záměru na dálkové pohledy,
tento vliv však nebude pokládán za určující.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad na
kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivní jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy.

2. Úkony před vydáním rozhodnutí
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 26. 7. 2017
oznámení záměru „Chov skotu Meziboří – navýšení stavu dobytka“ podané Ing. Vlastimilem
Hatlákem. Dopis o zahájení zjišťovacího řízení byl spolu s oznámením rozeslán dne 1. 8. 2017
pod čj. KUJI 55788/2017 OZPZ 2062/2017 Ča. Oznámení bylo zveřejněno na internetu
v informačním systému EIA (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS892) a informace o něm
byla zveřejněna dle § 16 zákona na úředních deskách: Kraje Vysočina 3. 8. 2017, Městyse
Strážek 2. 8. 2017. Veřejnost a dotčená veřejnost se k oznámení záměru nevyjádřila.

3. Podklady pro rozhodnutí
Oznámení zpracované v červenci 2017 dle přílohy č. 3 k zákonu Ing. Pavlem Marťanem (držitel
autorizace dle § 19 odst. 1 zákona).
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 21. 8. 2017, č.j. ČIŽP/46/2017/810



Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě – vyjádření ze dne 30. 8.
2017, č.j. KHSV/17899/2017/ZR/HOK/Roh.

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení
Česká inspekce životního prostředí (dále též „ČIŽP“, „inspekce“) zaslala souhrnné vyjádření
obsahující stanoviska těchto oddělení:
Oddělení odpadového hospodářství sděluje, že všechny odpady vznikající při výstavbě nebo při
provozu budou zařazovány dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalogu odpadů. Dále upozorňuje, že
bude-li přebytečná zemina z výstavby využita mimo místo stavby na povrchu terénu, je nutné
splňovat požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu stanovených
v příloze vyhl. č. 294/2005 Sb. ČIŽP dále doporučuje zařadit do výčtu odpadů vznikajících při
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výstavbě a provozu stáje odpad ve stanovisku uvedený. V závěru stanoviska inspekce uvádí, že
z hlediska odpadového hospodářství nemá dalších připomínek a nepožaduje pokračování
v procesu EIA.
Vypořádání:
Upozornění inspekce odkazuje na legislativu v oblasti odpadového hospodářství a musí být
respektováno bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
Oddělení ochrany ovzduší ve svém stanovisku uvádí, že předmětné rozšíření chovu
hospodářských zvířat představuje zdroj nevyjmenovaný v příloze zákona č. 201/2012 Sb. Za
předpokladu dodržení základních zásad provozu tohoto typu zdroje znečišťování ovzduší
nebude docházet k významnějšímu zvýšení emisí znečišťujících látek. Z hlediska ochrany
ovzduší nemá inspekce další připomínky a nepožaduje pokračování v procesu EIA.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
Oddělení ochrany vod ve svém stanovisku uvádí, že k předloženému záměru nemá po jeho
upřesnění zpracovatelem oznámení připomínek a nepožaduje pokračování v procesu EIA.
Pouze upozorňuje na nutnost dodržet ustanovení § 39 zákona č. 254/2001 Sb.
Vypořádání:
Upozornění inspekce odkazuje na legislativu v oblasti vodního hospodářství a musí být
respektováno bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
Oddělení ochrany přírody uvádí, že realizace záměru nezasahuje do žádného zvláště
chráněného území, ani do území evidovaných v systému Natura 2000. Místo výstavby se
nedotýká žádného stávajícího skladebného prvku ÚSES, ani významného krajinného prvku.
Inspekce upozorňuje, že pokud není plošné a prostorové uspořádání zamýšlených objektů
stanoveno územním nebo regulačním plánem v souladu s podmínkami ochrany krajinného rázu
dohodnutými s orgánem ochrany přírody ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, je pro umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které
by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Za úsek
ochrany přírody nemá inspekce k realizaci záměru další připomínky a nepožaduje jeho další
posuzování podle zákona.
Vypořádání:
Upozornění odkazuje na legislativu v oblasti ochrany přírody a krajiny a musí být respektováno
bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
Na základě výše uvedených stanovisek ČIŽP nepožaduje pokračování procesu EIA, dílčí
připomínky budou řešeny v následných správních řízeních.
Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS“) ve svém vyjádření uvádí, že nepožaduje záměr
projednat dle zákona. KHS dále uvádí, že stáj bude využívána pouze cca 3 – 4 měsíce v roce,
stacionární zdroje hluku (vývěva, kompresor chlazení) se v tomto případě neuplatní. K navýšení
obslužné dopravy dojde po modernizaci farmy jen minimálně. Detailní hluková studie nebyla pro
tento záměr zpracována, ani KHS nevyžaduje její vypracování. Nejbližší obytné objekty se
nachází ve vzdálenosti cca 120 m. V závěru vyjádření KHS je uvedeno, že předložený záměr
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obsahuje řešení problematiky ochrany veřejného zdraví, proto orgán ochrany veřejného zdraví
nepožaduje jeho projednání dle zákona.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.

Poučení:
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
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: 5. 9. 2017

Kraj Vysočina a Městys Strážek 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:
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Rozdělovník

Účastník řízení (oznamovatel):
Dodejkou (+ obdržená vyjádření):
1. Ing. Vlastimil Hatlák, Meziboří 60, 592 53 Strážek
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu - zde
Datovou schránkou:
3. Městys Strážek, Strážek 13, 592 53 Strážek
Dotčené správní úřady:
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 Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, Příční 405, 593 15
Bystřice nad Pernštejnem
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 Žďár nad
Sázavou, Strojírenská 1208, 591 52 Žďár nad Sázavou
K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona: datovou schránkou
9. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Na vědomí: datovou schránkou
10. Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu,
Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem
11. Povodí Moravy, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Číslo jednací: KUJI 63852/2017

OZPZ 2062/2017 Ča

Číslo stránky

9

