KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
odbor životního prostředí a zemědělství

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Sp. značka:
Číslo jednací:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Datum:

---------23. 6. 2014
SpKrÚ 42300/2014/OŽPZ/7
KrÚ 49829/2014/OŽPZ/PP
Ing. Petra Pírková
466 026 344
petra.pirkova@pardubickykraj.cz
466 026 392
25. 7. 2014

Dle rozdělovníku

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 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.
Identifikační údaje:
Název záměru: Změna užívání stavby Kravína 102 u. m. na výkrmnu prasat o kapacitě
750ks
Kapacita záměru:
Stávající stav:
Název objektu

Ustájovací Průměrná
kapacita
váha

Dobytčí jednotky
na kapacitu

Ustájení

Kategorie

-

Ks

Ks

Kg

DJ

1. Stáj pro dojnice

stelivové

dojnice

102

600

122

2. Stáj pro dojnice

stelivové

dojnice

30

600

36

3. Stáj pro dojnice

stelivové

dojnice

102

600

122

Celkem dobytčích jednotek

281

Navrhovaný stav:
Název objektu

Ustájovací Průměrná
kapacita
váha

Dobytčí jednotky
na kapacitu

Ustájení

Kategorie

-

Ks

Ks

Kg

DJ

1. Stáj pro dojnice

stelivové

dojnice

102

600

122

2. Stáj pro dojnice

stelivové

dojnice

30

600

36

3. Výkrmna prasat

stelivové

prase

750

70

105

Celkem dobytčích jednotek

263

Celkem dojde ke snížení o 17 DJ.
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  Ústředna: +420 466 026 111  Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz  E-mail: posta@pardubickykraj.cz  Úřední dny: pondělí a středa, 8 – 17 hod.
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Charakter záměru: Záměrem investora je provést stavební úpravy stávajícího objektu
kravína K102 na výkrmnu prasat o 750 kusech s tím, že ostatní parametry farmy zůstanou
zachovány. Objekt kravína K102 se nachází v obci Damníkov, k.ú. Damníkov. Záměr je
umístěn na pozemcích parc. č. 1708/4, 1709/8 a st. 280.
Umístění:

kraj: Pardubický
obec: Damníkov

Zahájení stavby:

2014

Dokončení stavby: 2015
Oznamovatel:

Zemědělsko – obchodní družstvo Žichlínek, Žichlínek č. p. 200, 563 01
Lanškroun, IČ: 001 31 768

Souhrnné vypořádání připomínek:
Krajský úřad Pardubického kraje, jako příslušný úřad podle ust. § 23 odst. 4 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 „příslušný úřad“ a „zákon“), obdržel v rámci zjišťovacího řízení záměru „Změna užívání
stavby Kravína 102 u. m. na výkrmnu prasat o kapacitě 750 ks“, které bylo vedeno
podle §§ 6 a 7 zákona, 3 vyjádření dotčených správních úřadů a 1 vyjádření dotčeného
územně samosprávného celku:
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne 16. 7. 2014
zn. ČIŽP/45/IPP/1411196.001/14/KDR:
Oddělení ochrany ovzduší má k oznámení záměru tyto připomínky:
1) Při výpočtu PHO nebyla uplatněna korekce na převýšení. Přitom nucené větrání střešními
ventilátory vynese znečišťující látky podstatně výš, než při stávajícím přirozeném větrání
střešní štěrbinou.
Dále není zřejmá praktická účinnost biotechnologických přípravků přidávaných do výživy a
je zřejmé, že emise pachových látek budou dále ovlivněny u stelivového ustájení i kvalitou
podestýlky.
Vypořádání příslušného úřadu:
Výška stáje je cca 9 metrů. Doposud není jasně známý dodavatel VZT, to bude až na
základě výběrového řízení. Hlavice bývají opatřeny protidešťovou clonou, která znemožňuje
přímý výfuk vertikálním směrem. Rovněž výkon ventilátorů je proměnný na základě
obsazení stáje a klimatických podmínek, což znamená nekonstantní aktivní převýšení.
Objekty obytné zástavby mají okna 1. patra v cca 6 -7 metrech. Prokazatelný rozdíl by pak
byl cca 2-3 metry (2-3% v korekci), což je zanedbatelný rozdíl. Z hlediska aplikace výpočtu
PHO je aktivní převýšení velmi nízké a nevyužití této hodnoty vytváří chybu na straně
bezpečné.
Otázka biotechnologických přípravků přidávaných do krmiva - při výpočtech byl
respektován Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší, „K
zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k
vypočtu emisi znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologii
snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů", který v příloze č. 2, bod 6. uvádí „Seznam
biotechnologických přípravků“ pro snížení emisí amoniaku a snížení zápachu, které se
aplikují do krmiva, do napájení, na hlubokou podestýlku, na rošty a na skládky exkrementů,
chlévské mrvy nebo kejdy.
2) Dle názoru oddělení ochrany ovzduší může v praxi docházet k šíření emisí pachových
látek za hranici PHO. I když současná legislativa nezná pojem „přípustná míra obtěžování
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zápachem“, mohou mít zvýšené emise pachových látek významný vliv na kvalitu ovzduší v
lokalitě.
Vypořádání příslušného úřadu:
Za velmi nepříznivých klimatických okolností nelze vyloučit pachový vjem i za hranicí PHO.
To je ovšem běžný jev u všech chovů. PHO má za účel pokrýt území, které by mohlo být
zasahováno zápachem, hmyzem, hlukem nad míru přijatelnou v území.
Oddělení ochrany vod nemá k předloženému záměru připomínek.
Oddělení odpadového hospodářství nemá, při dodržení podmínek pro nakládání s odpady,
které jsou uvedeny v předloženém oznámení záměru, zejména v kap. IV. Charakteristika
opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní
prostředí, jakož i při dodržení závazných právních předpisů z oblasti odpadového
hospodářství, k realizaci záměru zásadní připomínky.
Oddělení ochrany přírody nemá k předloženému oznámení záměru připomínky.
Pouze upozorňuje investora, v souvislosti s možností hnízdění vlaštovky obecné v lokalitě
záměru, že vlaštovka obecná je v příloze III vyhlášky č. 395/1992 Sb. zařazena mezi zvláště
chráněné druhy v kategorii „ohrožené“. Zásah do biotopu zvláště chráněných druhů
živočichů je možný pouze na základě předem udělené a pravomocné výjimky podle § 56
zákona č. 114/1992 Sb., vydané příslušným orgánem ochrany přírody.
V objektech hal nelze vyloučit ani hnízdění dalších druhů ptáků. V této souvislosti
upozorňujeme, že dle § 5a zákona č. 114/1992 Sb., jsou chráněny všechny volně žijící druhy
ptáků mimo jiné před jejich úmyslným usmrcováním a poškozováním, ničením nebo
odstraňováním jejich hnízd.
Vypořádání příslušného úřadu:
Upozornění odkazující na zákonná ustanovení.
Oddělení ochrany lesa nemá připomínek.
Krajský úřad Pardubického kraje ze dne 23. 7. 2014 pod č.j. KrÚ 49035/2014/OŽPZ/PP:
Orgán ochrany ovzduší nemá, z hlediska zájmů příslušejících orgánu ochrany ovzduší
Krajského úřadu Pardubického kraje, k hodnocenému záměru námitek.
Posuzovaný zdroj bude po dokončení s ohledem na neredukovanou celkovou emisi
amoniaku patřit do vyjmenovaných zdrojů, uvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší pod kódem 8.: „Chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí
amoniaku nad 5 tun včetně“.
Pro povolení změn podmínek zdrojů znečišťování, vyjmenovaných v této příloze vzniká
provozovateli povinnost předložit na Krajský úřad Pardubického kraje jako příslušný orgán
ochrany ovzduší žádost o vydání závazného stanoviska k provedení změny stavby zdroje
znečišťování ovzduší podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona.
Náležitostí takové žádosti je m.j. odborný posudek, zpracovaný autorizovanou osobou podle
§ 32 zákona, která zhodnotí změnu technologie ustájení zvířat – přestavbu stáje pro chov
skotu na výkrmnu prasat z hlediska dopadu na ovzduší.
Po dokončení stavby provozovatel požádá Krajský úřad Pardubického kraje o vydání
povolení k uvedení do provozu dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona. Spolu s žádostí
o vydání povolení k uvedení zdroje do provozu bude předložen ke schválení krajskému
úřadu návrh provozního řádu zemědělského zdroje.
Vypořádání příslušného úřadu:
Upozornění odkazující na zákonná ustanovení.
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Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, ze dne 21. 7. 2014
pod č.j. KHSPA 10713/2014/HOK-UO:
Krajská hygienická stanice, po zhodnocení souladu předloženého oznámení s požadavky
v oblasti ochrany veřejného zdraví, považuje rozsah oznámení za dostatečný.
KHS doporučuje s ohledem na uváděný nejnižší čichový práh amoniaku 27 µg/m3 využití
technologií na snižování emisí amoniaku - dodržování zoohygieny, udržováním stájových
objektů v čistotě, správné manipulaci s hnojivy, pravidelnou dezinfekcí stájových objektů.
Vypořádání příslušného úřadu:
Příslušný úřad zařadil doporučení Krajské hygienické stanice výslovně do podmínek závěru
zjišťovacího řízení.
Obec Damníkov ze dne 24. 7. 2014, prostřednictvím mailu:
Starosta obce Damníkov oznámil, že zahájení zjišťovacího řízení změny záměru zařazeného
v kategorii I „Změna užívání stavby Kravína 102 u. m. na výkrmnu prasat o kapacitě 750 ks“
bylo zveřejněno na úřední desce obce Damníkov po dobu 15 dnů.
Dále sdělil, že se změnou užívání nesouhlasí.
Vypořádání příslušného úřadu:
Příslušný úřad zařadil do okruhu došlých vyjádření k oznámení záměru, email od pana
starosty obce Damníkov. Informace od pana starosty došla den po termínu, kdy skončila 20
denní lhůta pro vyjádření a nepřišla oficiální cestou - t.j. písemně poštou nebo prostřednictvím
datové schránky se zaručeným elektronickým podpisem.
Nesouhlas se změnou užívání nebyl nijak vysvětlen a odůvodněn, proto příslušný úřad
nemohl vyhovět tomuto nesouhlasu. Příslušný úřad by nebyl schopen zadat zpracovateli
dokumentace potřebné podklady (připomínky, doporučení, námitky), na základě kterých by
zpracoval dokumentaci.
Závěr:
Záměr „Změna užívání stavby Kravína 102 u. m. na výkrmnu prasat o kapacitě 750 ks“
naplňuje znění bodu 1.7 „Chov hospodářských zvířat s kapacitou nad 180 dobytčích jednotek
(1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti).“ kategorie I přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo
podle ust. § 7 odst. 1 s použitím ust. § 4 odst. 1 písm. b) zákona provedeno zjišťovací řízení,
jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí.
Na základě zjišťovacího řízení vedeného podle §§ 6 a 7 zákona, s ohledem na vyjádření
dotčených správních úřadů, na charakter záměru a po posouzení záměru podle zásad
uvedených v příloze č. 2 k zákonu, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „Změna užívání
Kravína 102 u. m. na výkrmnu prasat o kapacitě 750 ks“ nebude posuzován podle zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí.
Při hodnocení průběhu zjišťovacího řízení příslušný úřad přihlédl k tomu, že dotčené správní
úřady nechtěly záměr posoudit v celém rozsahu. Relevantní připomínky dotčených správních
úřadů byly zahrnuty do podmínek závěru zjišťovacího řízení. Příslušný úřad při hodnocení
přihlédl i k tomu, že podle vyjádření Městského úřadu Lanškroun, stavebního úřadu č.j. MULA
16527/2014/SU/F ze dne 15. 5. 2014, je stavební záměr v souladu se schválenou územně
plánovací dokumentací – Územním plánem obce Damníkov.
V navazujících správních řízeních, při přípravě záměru, resp. při provozu budou přiměřeně
respektovány připomínky a podmínky uvedené ve vyjádřeních dotčených správních úřadů,
které jsou přílohou tohoto závěru zjišťovacího řízení, zejména:
1) Využívat technologie na snižování emisí amoniaku - dodržování zoohygieny, udržováním
stájových objektů v čistotě, správné manipulaci s hnojivy, pravidelnou dezinfekcí stájových
objektů.
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V navazujících správních řízeních, v projektové dokumentaci a při provozu budou dodrženy
podmínky uvedené v oznámení v kapitole D.IV „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ (převzato, upraveno). Podmínky, které odkazují
na dodržování platných právních předpisů, nejsou uvedeny.
a) fáze přípravy záměru
−

Jako součást dokumentace ke stavebnímu povolení zpracovat projekt sadových úprav
tak, aby vhodně plnila funkci krajinářsko-estetickou ve vztahu k okolní krajině.

−

V rámci projektové přípravy počítat s prostory pro odpadové hospodářství, striktně
specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů, případně látek
škodlivých vodám. Pro výstavbu bude vypracován a odsouhlasen „Plán havarijních
opatření pro případ úniku látek škodlivých vodám“, s jehož obsahem budou seznámeni
všichni pracovníci stavby.

−

Budou aplikovány podmínky provedení kontrolního systému v souladu s § 39 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se
závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení
havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

−

Zajistit povolení orgánu ochrany ovzduší k umístění, stavbě a provozu ve smyslu §11
zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší.

−

Důsledně připravit systém protipožární a bezpečnostní ochrany areálu.

b) fáze realizace záměru
−

V projektu uplatnit zásady zabezpečující nepropustnost stájových podlah, dalších
ploch přicházející do styku s mrvou. Provést zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
podle příslušných ČSN.

−

Povrchové úpravy uvnitř stáje provést s materiály s hygienickými atesty.

−

Odpady ukládat tříděné a následně s nimi nakládat v souladu platnými zákony.

−

V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich využití respektive odstranění.

−

Minimalizovat negativní vlivy dopravy v průběhu výstavby na nejbližší okolí, a to tak, že
práce budou omezeny na denní hodiny a doprava na dohodnutých trasách s tím, že
investor bude dbát na plynulost dopravy a bude provádět pravidelnou očistu přilehlých
komunikací.

−

V prostoru stavby přijmout všechna opatření tak, aby během stavby bylo
minimalizováno riziko úniku látek nebezpečným vodám a v případě, že takový únik
nastane, aby bylo možné únik účinně sanovat.

−

V případě zvýšené prašnosti při suchém počasí provádět skrápění míst, kde prašnost
vzniká.

−

Provádět očistu kol techniky před výjezdem na komunikace.

−

Aktualizovat:
•

Plán havarijních opatření,

•

Provozní řád

Do kolaudace tyto projednat s příslušnými orgány
−

Ochrannou zeleň navrženou v rámci sadových úprav vysadit nejpozději ke kolaudaci.
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c) fáze provozu záměru
−

Dodržet veškeré parametry týkající se počtu chovaných zvířat i jejich ustájení.

−

Udržovat celý areál v čistotě a pořádku včetně vnitro faremních komunikací a přilehlé
části příjezdové komunikace.

−

Vést předepsanou evidenci odpadů v souladu se zákonem o odpadech a navazujícími
vyhláškami zabezpečit smluvně nakládání se všemi odpady, zejména nebezpečnými,
oprávněnou firmou.

−

Ošetřovat nově vysázenou zeleň.

−

Zajistit pravidelné provádění desinfekce, dezinsekce a deratizace areálu. Používat
výhradně chemické látky a chemické přípravky schválené pro použití v ČR.

−

K omezení emisí při provozu dopravních a manipulačních mechanismů vyloučit
zbytečný chod motorů naprázdno, pravidelně kontrolovat technický stav používaných
vozidel včetně provádění předepsaných emisních kontrol.

−

V případě úniku a úkapu ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasažené
zeminy podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady.

−

Zajistit optimální provětrávání stájí z důvodů dostatečné obměny vzduchu v objektech
chovu zvířat.

d) fáze ukončení záměru
−

V případě likvidace objektu (po požáru aj.) postupovat v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech z titulu původce odpadu a v souladu se stavebním
zákonem.

−

V případě likvidace chovu ze zooveterinárních důvodů důsledně dbát ochrany složek
životního prostředí ve vztahu k použitým sanačním látkám a postupům.

V navazujícím správním nebo jiném řízení nebo postupu podle zvláštních právních předpisů
platí ust. § 10 odst. 4 a 5 zákona. Správní úřad (orgán), který vydává rozhodnutí nebo
opatření podle zvláštních právních předpisů zveřejní žádost o vydání tohoto rozhodnutí
(opatření) a to vždy alespoň na internetu. Při svém rozhodování bere vždy v úvahu obsah
závěru zjišťovacího řízení. Bez závěru zjišťovacího řízení nelze vydat rozhodnutí nebo
opatření podle zvláštních právních předpisů. V těchto řízeních a postupech je příslušný úřad
dotčeným správním úřadem. Jsou-li v závěru zjišťovacího řízení uvedeny konkrétní
požadavky týkající se ochrany životního prostředí, zahrne je do svého rozhodnutí; v opačném
případě uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen částečně. Rozhodnutí musí vždy
obsahovat odůvodnění.

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru
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Přílohy
1. Stanovisko ČIŽP ze dne 16. 7. 2014 zn. ČIŽP/45/IPP/1411196.001/14/KDR
2. Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 23. 7. 2014 pod č.j. KrÚ
49035/2014/OŽPZ/PP
3. Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí nad
Orlicí ze dne 21. 7. 2014 pod č.j. KHSPA 10713/2014//HOK-UO
4. Email pana starosty Obce Damníkov ze dne 24. 7. 2014
Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne:

Potvrzení o dalším způsobu zveřejnění:

Obdrží
podle ust. § 7 odst. 3 zákona:
Oznamovatel:
1. Zemědělsko – obchodní družstvo Žichlínek, č. p. 200, 563 01 Lanškroun
Dotčené územní samosprávné celky: (samostatně č.j. KrÚ 49852/2014/OŽPZ/PP)
2. Obec Damníkov
3. Pardubický kraj
podle ust. § 22 písm. c) zákona
4. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence, Vršovická 65, Praha 10-Vršovice

