
 

 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  

 Odbor životního prostředí a zemědělství 
 Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika 

 Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava 

Číslo jednací:  KUJI 71728/2016     OZPZ 2411/2016 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: 

 
Novostavba stáje pro dojnice č.p. 592 k.ú. Zubří u N. Města na Moravě 
 
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:  
 
 

Název objektu Ustájení Kategorie Ustájovací 
kapacita 

Průměrná 
váha 

Dobytčí jednotky 
na kapacitu 

Nový kravín - Ks Ks Kg DJ 

Dojnice stelivové dojnice 50 600 60,0 

Krávy na sucho stelivové dojnice 17 600 20,4 

Porodna stelivové dojnice 4 600 4,8 

Jalovice stelivové jalovice 15 500 15,0 
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Telata rostl. a 
mléč. výživa 

stelivové telata 20 100 4,0 

Celkem - - 106 - 104,2 

 

Umístění záměru:  kraj: Vysočina 
    obec: Zubří 
    k. ú.: Zubří u Nového Města na Moravě 
                              
Oznamovatel – účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 
též „správní řád“): 
 
Marek Jinek, Zubří 135, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 71214194 

Zpracovatel oznámení: 

Ing. Miroslav Vraný, Farm Projekt, Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice (držitel autorizace dle § 19 
odst. 1 zákona). 
 
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 

     Záměrem oznamovatele je výstavba stáje pro skot na místě stávajícího zpevněného hnojiště. 
Tato stáj bude sloužit k přesunu dojnic z obce Zubří, kde má oznamovatel ustájenou část skotu. 
Plánovaná stáj navazuje na rozsáhlé pastevní plochy, kde se budou dojnice přes léto pást. 
Součástí realizace je i výsadba ochranné zeleně po obvodu areálu. 

 
     Z hlediska výstavby budou součástí záměru: 
     - SO 01 – Stáj pro dojnice – novostavba na místě části hnojiště 
     - SO 02 – Kompostárna o ploše 400 m2 – je již provozována, nyní bude pouze vymezen a   
                     ohraničen přesný prostor na ploše 
     - SO 03 – Stávající hnojiště o kapacitě 300 m3 – je již provozováno, pouze bude vymezena a  

                 ohraničena plocha 
- SO 03b – Stávající jímky zemní na odpadní vody z provozu 2 x 358 m2 – stávající a v provozu 
- Ostatní plochy hnojiště – budou využity jako komunikace 
 
Lokalita se nachází v oblasti zemědělsky využívané, možné kumulace vlivů z ostatních provozů 
živočišné výroby lze předpokládat zejména v oblastech emisí do ovzduší. Díky vzdálenosti 
ostatních chovů živočišné výroby lze však předpokládat zcela minimální interakci z hlediska 
zápachu. 
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Stručný popis technického a technologického řešení záměru: 

SO 01 - Stáj pro produkční krávy 
U navržené novostavby je zvolen ocelový konstrukční systém, výška v hřebeni 8,1 m. Střecha je 
sedlová z polykarbonátové střešní krytiny. Podélné boční stěny jsou do 1,2 m z betonových 
prefabrikovaných profilů, nad tím je otevřená boční stěna se svinovací plachtou pro zajištění 
optimální výměny vzduchu. V hřebeni je osazena hřebenová štěrbina otevřená. 
Ustájení krav a jalovic je v individuálních boxech s podlahami s protiskluzovou úpravou. Telata 
jsou v individuálních boxech, porodna je samostatný kotec. Ustájení je stelivové. 
Součástí stáje je rybinová dojírna a zásobník na mléko o kapacitě 3 100 l.  
Voda z WC má samostatnou jímku o kapacitě 12 m3. 
 
SO 02 – Kompostárna 400 m2 
Jedná se o již provozované zařízení na hnojišti. Nově bude plocha ohraničena zvýšeným 
betonovým soklem tak, aby bylo možné plochu samostatně odvodňovat. 
 
SO 03 – Stávající hnojiště o kapacitě 300 m3 
Jedná se o již provozované zařízení. Nově bude plocha ohraničena zvýšeným betonovým 
soklem tak, aby bylo možné plochu samostatně odvodňovat. 
 
SO 03b – Stávající jímky zemní na odpadní vody z provozu 2 x 358 m3 
Jedná se o dvě stávající betonové zemní jímky, které jsou otevřené – stávající a v provozu. 
 
Ostatní plochy hnojiště 
Budou využity jako komunikace. 
 
Zásobování vodou – areál je napojen na vlastní studnu. 
Odkanalizování – pro odvoz znečištěných vod jsou navržena samostatná oddílná vedení se 
zaústěním do jímek. 
Dešťová kanalizace – bude navržen systém retence dešťových vod přímo na území farmy. Pro 
maximalizaci zásaku dešťových vod budou využity travní porosty pod stájí, bude vybudován 
systém zatravněných rigolů na pastvinách, retenční nádrže pro záchyt vody v území. Systém 
bude napojen na stávající dešťovou kanalizaci. 
Areálové komunikace – jsou dostačující již v současné době, bude provedena jejich oprava. 
Sadové úpravy – v rámci stavebních úprav areálu budou provedeny terénní úpravy volných 
ploch, tyto plochy budou opatřeny vhodnou zelení, která bude zahrnovat travinné, keřové i 
stromové patro. Pro začlenění areálu do krajiny bude v rámci dalších stupňů projektové 
dokumentace vypracován projekt sadových úprav areálu. 
Odkliz chlévské mrvy – je využito stelivového systému s denním vyhrnováním mechanizací 
s odvozem na stávající areálové hnojiště, polní složiště. Telata – vyhrnování je prováděno ručně 
po přemístění telete k dalšímu chovu. Skupinové kotce jsou vyhrnuty mechanizací s odvozem 
na stávající areálové hnojiště, polní složiště. Nastýlání steliva bude slámou za pomoci 
zakládacího vozu, nastýlání do kotců pro telata je z části ruční. 
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Z hlediska § 4 odst. 1 písm. c) zákona se jedná o záměr uvedený 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 dle § 7 odst. 6 zákona rozhoduje, že záměr  
 
 

„Novostavba stáje pro dojnice č.p. 592 k.ú. Zubří u Nového Města na Moravě“ 
 

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. Jeho umístění je navrženo v místě stávajícího zpevněného hnojiště, 
v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. Navržené pásmo hygienické ochrany nezasahuje 
objekty hygienické ochrany. Výstavba i provoz záměru bude dle poskytnutých podkladů možný 
bez významného nepříznivého ovlivnění okolního prostředí (za předpokladu technologické 
kázně provozovatele chovu). Velmi významná je skutečnost, že díky přemístění chovu skotu ze 
zastavěné části obce do posuzované lokality, která je v dostatečné vzdálenosti od zástavby, 
dojde k poklesu dopravy i zápachu uvnitř obce.                 

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 a provozu 
záměru (např. při zvýšené prašnosti provádět zkrápění prašných míst, omezit práce výstavby na 
denní hodiny, udržovat celý areál v čistotě včetně vnitro faremních komunikací a přilehlé části 
příjezdové komunikace, zajistit pravidelné provádění desinfekce, dezinsekce a deratizace 
areálu, apod.). 

Na   základě   výše  uvedeného,  oznámení  záměru  a   vyjádření  k němu  uplatněných,  dospěl 
příslušný  úřad k závěru,  že  nejsou známy  překážky  z hlediska  ochrany  životního prostředí a 
veřejného zdraví, které by bránily  realizaci  předmětného  záměru  v  dané lokalitě. Záměr nemá 
významný vliv na životní prostředí a nepodléhá posuzování podle zákona. 

 

I. Charakteristika záměru 
 

     Záměrem oznamovatele je výstavba stáje pro skot o kapacitě 104,2 DJ na místě stávajícího 
zpevněného hnojiště. Do nově vybudované stáje bude přesunut skot ze středu obce Zubří, kde 
má oznamovatel v současné době ustájenou část skotu. Cílem je ulehčit sobě práci při obsluze 
skotu v zastaralých stájích i ostatním obyvatelům v okolí, kdy dojde k poklesu dopravy i zápachu 
uvnitř obce s vymístěním skotu do dostatečné vzdálenosti od zastavěné části obce. 
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     Během výstavby záměru se předpokládá vznik odpadů typu papírové a lepenkové obaly, 
plastové obaly, beton, železo a ocel, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, atd. Za provozu budou 
vznikat odpady typu agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky (desinfekce), absorpční 
činidla, odpady z léčení či prevence nemocí zvířat, detergenty neobsahující nebezpečné látky, 
biologicky rozložitelný odpad, směsný komunální odpad, atd. Se všemi odpady bude nakládáno 
v souladu s požadavky legislativy na úseku odpadového hospodářství. 
Riziko havárií – možnosti vzniku havárií jsou při respektování platných předpisů omezeny na 
minimum. Přesto může dojít např. k požáru v objektu. V takovém případě vzhledem k použitému 
materiálu na stavbu by znečištění okolí nebylo nebezpečné a znečištění okolí krátkodobé. Dále 
může např. při dopravě krmiv a rozvozu organických odpadů dojít k úniku ropných látek. 
V takovém případě je nutno postupovat dle obecně známých opatření za pomoci chem. 
přípravku Vapex a sejmutí zasažené vrstvy zeminy. 
 
II. Umístění záměru 
 
Navržená stavba je situována na pozemku parc.č. 592 v k.ú. Zubří u Nového Města na Moravě, 
na místě stávajícího zpevněného hnojiště.  
Dle vyjádření Městského úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebního a životního prostředí 
ze dne 25. 5. 2016, čj. MUNMNM/7231/2016/, je záměr výstavby stáje pro dojnice v souladu 
s platným územním plánem obce Zubří. 
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 AOPK ČR, Regionálním pracovištěm SCHKO Žďárské vrchy ze dne 18. 5. 2016 
pod čj. 02080/ZV/2016. 
 
III.  Charakteristika  předpokládaných  vlivů  záměru  na  obyvatelstvo  a  životní  prostředí  
      včetně úvah pro hodnocení zásad dle přílohy č. 2 k zákonu 
 
Vliv na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 
Realizace hodnoceného záměru a související provoz je situován dostatečně daleko od obytné 
zástavby a lze konstatovat, že během výstavby ani provozu nedojde k jakémukoliv měřitelnému 
narušení.  
 
Vliv na ovzduší a klima 
V době výstavby je nutné počítat s prašností při provádění zemních prací, a to především za 
suchého počasí. Tato prašnost bude pouze po omezenou dobu a je možno ji eliminovat 
zkrápěním materiálů, se kterými bude manipulováno. Prašnost vzniklou při výstavbě lze 
s ohledem na možnost eliminace, rozsah stavby a vzdálenost od obydlí považovat za málo 
významnou.  
V době provozu záměru budou do ovzduší unikat stájové plyny obsahující především amoniak, 
vodní páry a oxid uhličitý. Řešení stáje s přirozenou výměnou vzduchu bude mít zabezpečenou 
optimální výměnu vzduchu ve stáji, a tím i limitované parametry stájového vzduchu. V rámci 
hodnocení vlivů obtěžování zápachem byl proveden výpočet pásma hygienické ochrany, v jehož 
závěru je uvedeno, že ochranné pásmo nezasahuje objekty hygienické ochrany. Nepříznivé 
pachové aspekty mohou vznikat při aplikaci hnoje a tekutých hnojiv na pozemky zemědělské 
půdy v rámci obhospodařovaných pozemků. V oznámení navržená opatření v rámci rozvozu a 
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zapravení s přihlédnutím k aktuálním rozptylovým podmínkám garantují, že bude i tento aspekt 
minimalizován. Dalšími zdroji z provozu areálu budou dopravní prostředky zajišťující jeho 
obsluhu. Celkem je uvažováno se 726 jízdami dopravních prostředků za rok (zahrnující dopravu 
krmiva, jádra, steliva, odvoz hnoje, dopravu skotu a mléka, ostatní dopravu). V oznámení je 
uvedeno, že při dodržení emisních limitů pro dopravní prostředky lze s jistotou tvrdit, že tyto 
emise jsou z hlediska vlivu na imisní pozadí v širší oblasti zanedbatelné. 
Vliv na klima – provozem živočišné výroby budou do ovzduší unikat výdechové plyny zvířat. 
V okolí farmy jsou dobré rozptylové podmínky, množství tepla ani obsah látek ve výdechových 
plynech nebude ovlivňovat klimatické podmínky nad rámec pro skot obvyklý. 
 
Vlivy hluku a vibrací 
Po dobru realizace výstavby lze předpokládat v území zvýšenou hladinu akustického výkonu 
v souvislosti s provozem stavebních strojů při zemních a stavebních pracích a z dopravy, která 
bude zabezpečovat dovoz stavebních materiálů. Veškerá stavební činnost se předpokládá 
v denní době v rozsahu od 7 do max. 21 hodin. Rozsah stavby a navržený konstrukční systém 
objektů bude zajišťovat rychlou výstavbu. 
Zdrojem hluku ve stáji budou zejména zvířata, jejich hlasitý projev souvisí s obslužným 
procesem ve stáji a je přímo závislý na spokojenosti zvířat. Zvýšený hluk od zvířat však nelze 
očekávat, jelikož volný systém ustájení a celoroční monodietická strava trvale založena 
v krmných stolech umožňuje po celých 24 hodin trvalý přístup ke krmivu. V rámci areálu budou 
obsluhu provádět zejména traktory. Příspěvky provozu traktoru v rámci areálu u nejbližší 
zástavby jsou 34 dB, pokud by traktor běžel celou směnu, přepočet na 2 hodiny za den = 28 dB. 
Provoz jen v denní době. Areál je dostatečně vzdálen od obytné zástavby, lze tedy 
předpokládat, že jeho provoz bude s rezervou splňovat akustické limity u nejbližších chráněných 
venkovních prostor. Lze tvrdit, že noční provoz uvnitř navrhovaného záměru bude u obytné 
zástavby rovněž pod hygienickými limity, tedy neslyšitelný a neměřitelný. Hluk z dopravy 
spojené s provozem záměru bude taktéž nevýznamný. V současné době jezdí doprava přímo do 
obce Zubří, i z hlediska dopravní zátěže dojde k odlehčení obce. 
Přenos vibrací na pracovníky je možno předpokládat při používání některých druhů ručního 
nářadí (rozbrušovačky, el. šroubováky, atd.). Podíl této práce se předpokládá pouze na stavbě a 
vibrace se dají minimalizovat osobními ochrannými prostředky. Vliv přenosu vibrací na 
obyvatelstvo se s ohledem četnosti dopravy a instalované technologie neprojeví. 
 
Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Při výstavbě stáje budou vznikat v minimálním množství pouze splaškové odpadní vody. Pro 
stavební personál zajistí stavebník mobilní toalety. U dojírny bude vybudováno sociální zázemí 
s vlastní jímkou cca 12 m3 na splaškové vody. Produkce splaškových vod ze sociálního zařízení 
bude 36 m3/rok. Tyto vody budou pravidelně odváženy na ČOV. Podlahy stáje, kanalizace i 
jímky budou provedeny v nepropustném provedení a v případech, kdy je to vyžadováno, 
s kontrolním monitorovacím systémem tak, aby byla vyloučena kontaminace povrchových a 
podzemních vod. Bude prováděna jejich pravidelná revize dle platných norem.  
Dešťová voda ze střechy z nově navržené stáje farmy bude zachycena v retenčních nádržích. 
Regulovaný odtok a přepad z retenční nádrže bude zaústěn do stávající dešťové kanalizace. 
Bude navržen i systém retence dešťových vod přímo na území farmy a polních plochách 
(pastvinách). Voda pro zabezpečení farmy bude získávána z vlastní studny o dostatečné 
kapacitě i kvalitě vody. 
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Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje  
Záměr znamená lepší provázání rostlinné a živočišné výroby, to mimo jiné umožní trvale lepší 
udržitelnost obhospodařované půdy. Realizace záměru nemá vliv na horninové prostředí, 
neovlivňuje nerostné zdroje a nezpůsobí ani změny hydrogeologických charakteristik. 
 
Vlivy na floru, faunu, ekosystémy a krajinu 
Realizací záměru může být dotčena v malém rozsahu stávající fauna a flora v těsné blízkosti 
stáje, jedná se pouze o několik bříz na náspu podél hnojiště, případné kácení bude 
kompenzováno.  
Stavba vzniká v místě hnojiště, proto se výstavbou záměru zásah do krajiny, a tím i do 
krajinného rázu, předpokládá spíše pozitivní. 
 

2. Úkony před vydáním rozhodnutí  
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 26. 8. 2016 
oznámení záměru „Novostavba stáje pro dojnice č.p. 592 k.ú. Zubří u N. Města na Moravě“ 
podané panem Markem Jinkem (IČ 71214194). Dopis o zahájení zjišťovacího řízení byl spolu 
s oznámením rozeslán dne 30. 8. 2016 pod čj. KUJI 66131/2016 OZPZ 2411/2016 Ča. 
Oznámení bylo zveřejněno na internetu v informačním systému EIA 
(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS842) a informace o něm byla zveřejněna dle § 16 
zákona na úředních deskách: Kraje Vysočina 31. 8. 2016, Obce Zubří 9. 9. 2016. Veřejnost a 
dotčená veřejnost se k oznámení záměru nevyjádřila. 

 
3. Podklady pro rozhodnutí 

Oznámení zpracované v červenci 2016 dle přílohy č. 3 k zákonu Ing. Miroslavem Vraným, Farm 
Projekt, Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice (držitel autorizace dle § 19 odst. 1 zákona).  
Vyjádření uvedená v bodu 4. 

 
4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu  
zjišťovacího řízení  
 

 AOPK ČR, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy – vyjádření ze dne 5. 9. 2016, 
č.j. 03427/ZV/2016 

 Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě – vyjádření ze dne 13. 9. 
2016, č.j. KHSV/19569/2016/ZR/HOK/Roh 

 Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí – vyjádření 
ze dne 14. 9. 2016, č. j. MUNMNM/13010/2016/Kem-ŽP/EIA 

 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod – vyjádření ze 
dne 19. 9. 2016, č.j. ČIŽP/46/IPP/1611607.002/16/HMK 
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5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení  

AOPK, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy ve svém vyjádření uvádí, že z předložené 
dokumentace vyplývá, že záměr výstavby stáje pro dojnice je umístěn ve III. zóně odstupňované 
ochrany přírody. Dále uvádí, že záměr nezpůsobí významné zhoršení emisních a hlukových 
vlivů, v důsledku realizace záměru nedojde k závažnému negativnímu ovlivnění životního 
prostředí. Správa CHKO Žďárské vrchy nepovažuje za nutné záměr dále posuzovat dle zákona, 
postačí ošetřit vliv záměru na životní prostředí v následných správních řízeních (např. územní a 
stavební řízení). 
Vypořádání: 
Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. 
 
Krajská hygienická stanice (dále jen KHS) ve svém vyjádření uvádí, že z hlediska možných 
negativních vlivů na obyvatelstvo, souvisejících s realizací záměru a jeho provozem, je 
nejpodstatnější možnost nadměrného obtěžování pachovými látkami. Součástí oznámení je 
komplexní posouzení pachových látek a návrh ochranného pásma. Z uvedeného výpočtu je 
zřejmé, že provozem nové stáje nebude docházet k nadměrnému obtěžování obyvatelstva 
nejbližší obytné zástavby obcí Zubří a Pohledec pachovými látkami. Dále ve svém vyjádření 
KHS uvádí, že z hlediska možného ovlivnění obytných objektů nadměrným hlukem je 
nejpodstatnější teoretická možnost ohrožení veřejného zdraví nadměrným hlukem z navýšení 
dopravy po místní komunikaci. Stacionární zdroje jsou u této stavby nevýznamné a vzdálenost 
k nejbližším obytným objektům je značná. Ani související dopravu nebude dle KHS znamenat 
významné zhoršení hlukové zátěže, intenzita dopravy těžké techniky vzroste jen nepatrně. 
KHS, jako orgán veřejného zdraví, ve svém vyjádření uvádí, že vzhledem k tomu, že předložený 
záměr obsahuje řešení problematiky ochrany veřejného zdraví, nepožaduje jeho projednání dle 
zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. 
Vypořádání: 
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře. 
 
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí zaslal vyjádření 
z těchto hledisek: 
 
Vodní hospodářství – vodoprávní úřad ve svém vyjádření uvádí, že srážkové vody ze střechy 
stáje budou zasakovány v nově navržených vsakovacích blocích, stávající jímky na močůvku 
musí mít atest „vodotěsnosti“, je třeba zabezpečit možné úniky závadných látek z výplachů 
hnojiště a kompostárny, před uvedením stavby do užívání bude provedena aktualizace 
havarijního plánu a předložena vodoprávnímu úřadu k posouzení. 
Vypořádání: 
Připomínky odkazují na legislativu v oblasti vodního hospodářství a musí být respektovány bez 
ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
Odpadové hospodářství – ve vyjádření je uvedeno, že odpady, které vzniknou během výše 
uvedené akce, budou předány osobě oprávněné k jejich převzetí v souladu s ust. § 12 odst. 3 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
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Vypořádání: 
Připomínka odkazuje na legislativu v oblasti odpadového hospodářství a musí být respektována 
bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
Ochrana ovzduší – orgán ochrany ovzduší ve svém vyjádření uvádí, že záměr řešený 
v předloženém oznámení se týká stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného 
v příloze č. 2 zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Investor požádá o vydání závazného 
stanoviska podle ust. § 11 odst. 3 zákona. 
Vypořádání: 
Připomínka odkazuje na legislativu v oblasti ochrany ovzduší a musí být respektována bez 
ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
Ochrana přírody a krajiny – ve vyjádření je uvedeno, že se dotčená oblast nachází v CHKO 
Žďárské vrchy, a tudíž je k vyjádření příslušná Správa CHKO Žďárské vrchy. 
Vypořádání: 
Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. 
 
Ochrana zemědělského půdního fondu – orgán ochrany zemědělského půdního fondu uvádí, že 
nemá připomínky, za předpokladu dodržení ust. § 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu.  
Vypořádání: 
Připomínka odkazuje na legislativu v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu a musí být 
respektována bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí. 
  
Státní správa lesů - bez připomínek. 
Vypořádání: 
Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. 
 
V závěru vyjádření městského úřadu je uvedeno, že plánovaný záměr postačí ošetřit ohledně 
vlivu na životní prostředí v následných správních řízeních (územní a stavební řízení), oznámení 
je dostačující a nepožaduje další doplnění. 
 
Česká inspekce životního prostředí zaslala souhrnné vyjádření obsahující stanoviska těchto 
oddělení: 
 
Oddělení ochrany přírody uvádí, že záměr výstavby je v souladu s platným územním plánem 
Zubří. Z předloženého dokumentu však není zřejmé, zda je územním nebo regulačním plánem 
stanoveno plošné a prostorové uspořádání objektů v souladu s podmínkami ochrany krajinného 
rázu dohodnutými s orgánem ochrany přírody ve smyslu § 12 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny. Pokud tomu tak není, je pro umisťování a povolování staveb, jakož i 
k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, nezbytný souhlas orgánu 
ochrany přírody. Za úsek ochrany přírody nemá inspekce dalších připomínek a nepožaduje další 
posuzování záměru. 
Vypořádání: 
Připomínka odkazuje na legislativu v oblasti ochrany přírody a krajiny a musí být respektována 
bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí. 
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Oddělení odpadového hospodářství uvádí, že mezi odpady vznikající při provozu záměru je 
vhodné doplnit odpady kat. č. 15 01 02 (O) – Plastové obaly, 15 01 05 (O) – Kompozitní obaly, 
18 02 01 (O) – Ostré předměty (kromě čísla 18 02 02) a 18 02 08 (N) – Jiná nepoužitelná léčiva 
neuvedená pod číslem 18 02 07. Inspekce upozorňuje, že odpad kat. č. 20 01 21 (N) – Zářivky a 
jiný odpad obsahující rtuť je nutné přednostně předávat v režimu zpětného odběru výrobku. Dále 
upozorňuje, že s elektrozařízením je nutno nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech. Odpad kat. č. 20 01 01 (O) smí být dle katalogu odpadů zařazen pod skupinu „20“ 
pouze tehdy, jedná-li se o kancelářský papír a lepenku. Z hlediska odpadového hospodářství 
nemá inspekce dalších připomínek, nepožaduje pokračování v procesu EIA. 
Vypořádání: 
Připomínky odkazují na legislativu v oblasti odpadového hospodářství a musí být respektovány 
bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
Oddělení ochrany ovzduší ve svém vyjádření uvádí, že celková roční produkce amoniaku 
v chovu nedosahuje hodnoty 5 t, posuzovaný zdroj tak nespadá dle zákona 201/2012, o ochraně 
ovzduší, přílohy č. 2, mezi „Vyjmenované stacionární zdroje“. V daném případě tak z hlediska 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, není vyžadováno závazné stanovisko k umístění a 
povolení stavby, včetně povolení provozu, vydávané příslušným krajským úřadem. K samotné 
realizaci předloženého záměru, kde inspekce nepředpokládá významnější vlivy na kvalitu 
ovzduší v okolí, zejména obtěžování obyvatel pachovými látkami, nemá inspekce zásadních 
námitek a nepožaduje pokračování v procesu EIA. 
Vypořádání: 
Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. 
 
Oddělení ochrany vod ve svém vyjádření uvádí, že k předloženému záměru nemá připomínek. 
Pouze upozorňuje na skutečnost, že v případě realizace záměru nesmí docházet v areálu 
k úniku závadných látek mimo zabezpečené plochy. 
Vypořádání: 
Připomínka odkazuje na legislativu v oblasti vodního hospodářství a musí být respektována bez 
ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
Oddělení ochrany lesa uvádí, že předložený záměr se nijak nedotýká zájmů, které jsou 
chráněné příslušnými předpisy na úseku ochrany lesa, proto k němu nemá žádné připomínky a 
nepožaduje pokračování procesu EIA. 
Vypořádání: 
Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. 
 
Na základě výše uvedených stanovisek inspekce nepožaduje pokračování procesu EIA, dílčí 
připomínky budou řešeny v navazujících správních řízeních. 
 
 
 

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 
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prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. 
Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.  

 
 
 
(otisk úředního razítka) 
 

 
Ing. Markéta Čadová 
úředník odboru životního prostředí a zemědělství 
 
 
 
V Jihlavě dne: 23. 9. 2016 

Kraj Vysočina a Obec Zubří 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 (zástupce oznamovatele): 
 
Dodejkou (+ obdržená vyjádření): 
 
1.  Marek Jinek, Zubří 135, 592 31 Nové Město na Moravě 
 
 
Dotčené územní samosprávné celky: 
 
2.  Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu (zde) 
 
Datovou schránkou:        
      
3.  Obec Zubří, Zubří 37, 592 31 Nové Město na Moravě   
 
 
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 Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo  
    náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
 
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 
 
9. Agentura ochrany přírody a krajiny, Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy,  
    Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou 
 
 
Dle § 6 odst. 6 zákona: (datovou schránkou) 
 
10. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů, Vršovická 65, 100 10 Praha 10  
 
 
Na vědomí: (datovou schránkou) 
 
11. Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo  
      náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
 
12. Povodí Moravy, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 
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