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 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  

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

 tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz 

 

Číslo jednací: KUJI 70601/2020 

Sp. zn.: OZPZ 1148/2020 Ml 
Vyřizuje/telefon: František Mládek/564 602 513 

Rozhodnutí 
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EIA“) 

Identifikační údaje 
 
Název záměru: Telč – výkrm prasat 

Zařazení záměru dle 
přílohy č. 1 k zákonu 
o EIA: 

Kategorie I, bod 68 (Zařízení k chovu drůbeže nebo prasat s prostorem 
pro více než stanovený počet: a) kusů kuřat, b) kusů slepic, c) kusů 
prasat na porážku nad 30 kg nebo d) kusů prasnic. Limity: a) 85 tis. ks, 
b) 60 tis. ks, c) 3 tis. ks, d) 900 ks.) 

Kapacita (rozsah) 
záměru: 

Stávající stav: 
Objekt Kategorie Počet ks DJ 

SO 01 – p.č. st. 1737 výkrm prasat 960 134,4 
SO 02 – p.č. st. 1738 výkrm prasat 960 134,4 
SO 03 – p.č. st. 1743 výkrm prasat 960 134,4 
SO 04 – p.č. st. 1744 výkrm prasat 960 134,4 
SO 05 – p.č. st. 1739 výkrm prasat 960 134,4 
SO 06 – p.č. st. 1740 výkrm prasat 1184 165,76 
SO 07 – p.č. st. 1741 výkrm prasat 1184 165,76 
SO 08 – p.č. st. 1745 předvýkrm selat 1680 67,2 

SO 09 – p.č. st. 1746/1 předvýkrm selat 420 16,8 
Celkem  9268 1087,52 

Nový stav: 
Objekt Kategorie Počet ks DJ 

SO 01 – p.č. st. 1737 výkrm prasat 0 0 
SO 02 – p.č. st. 1738 výkrm prasat 960 134,4 
SO 03 – p.č. st. 1743 výkrm prasat 0 0 
SO 04 – p.č. st. 1744 výkrm prasat 960 134,4 
SO 05 – p.č. st. 1739 výkrm prasat 960 134,4 
SO 06 – p.č. st. 1740 výkrm prasat 1184 165,76 
SO 07 – p.č. st. 1741 výkrm prasat 1184 165,76 
SO 08 – p.č. st. 1745 předvýkrm selat 1680 67,2 

SO 09 – p.č. st. 1746/1 předvýkrm selat 420 16,8 
Novostavba stáje SO 01 výkrm prasat 3120 436,8 

Celkem  10468 1255,52 
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Záměr spočívá v realizaci novostavby stáje na místě SO 01 a SO 03, 
které budou odstraněny a nahrazeny novou stájí. Celkem stávající stav 
prasat je 1087,5 DJ. Nový stav prasat bude celkem 1255,52 DJ. 

Umístění záměru: kraj: Kraj Vysočina 
obec: Telč 
k. ú.: Telč (765546) 

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

SELMA a.s., IČ 469 04 671, Na Hranici 4039/8, 586 01 Jihlava 

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

 

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 

Posuzovaný záměr řeší výstavbu nové stáje pro výkrm prasat o půdorysných rozměrech 137,5 x 
28 m. Hala bude rozdělena do 13 sekcí po 240 ks prasat. Jednotlivé sekce jsou rozděleny do 
kotců. Změnami dojde ke zvýšení počtu ustájených zvířat v areálu o 168 DJ. 

Kumulaci s jinými záměry je možno vyloučit, vzhledem k tomu, že se v okolí areálu nenacházejí 
jiné záměry než v oznámení popsané, které by mohly s posuzovaným záměrem spolupůsobit. 

Stručný popis technického a technologického řešení záměru: 

Ve stávajícím areálu v místě dvou stávajících hal, které sloužily k výkrmu prasat, bude realizován 
nový objekt stáje o půdorysných rozměrech 137,5 x 28 m. Stáj má sedlovou střechu se sklonem 
cca 15°, výška ve hřebeni 8 m. Nový objekt bude tvořen halou se zděnou konstrukcí krytou 
sbíjeným vazníkem s krytinou z PUR panelu. Středem haly v podélném směru prochází obslužná 
ulička šíře 1,4 m, která halu dělí. Po obou stranách uličky jsou vstupy do jednotlivých sekcí, na 
jedné straně haly je 7 sekcí, na druhé straně je 6 sekcí a prostor shromaždiště, které slouží při 
vyskladňování a naskladňování zvířat jako manipulační prostor. V každé sekci je 20 kotců po 12 
ks prasat, celkem 240 ks prasat v sekci. Sekce jsou oddělené vnitřními příčnými a podélnými 
stěnami. Je navrženo kombinované hrazení plastu a nerezového materiálu. V kotcích je navržena 
zaroštovaná podlaha v kombinaci betonových roštů a betonových ekoroštů. Pro krmení jsou 
navržena plastbetonová/nerezová oboustranná koryta. Do koryt je směs dopravována 
automaticky potrubím z míchárny tekutého krmení. Napájení bude zajištěno pomocí napájecích 
niplů. Kejda bude zachytávána do betonových podroštových van. Z podroštového prostoru se 
bude kejda vypouštět po skončení turnusu do kejdové kanalizace zaústěné do přečerpávací jímky 
a následně bude kejda skladována v centrálních skladovacích jímkách s využitím v BPS. Navržen 
je systém ventilace, přívod vzduchu potrubím uloženým pod kejdovými vanami do půdního 
prostoru, do sekcí se vzduch dostane stropními klapkami a odtah vzduchu zajišťují odtahové 
komíny. Vše je automaticky řízeno a ovládáno klimapočítačem. Celkový ráz objektu bude 
odpovídat danému účelu a charakteru provozu, tzn. půjde o objekt s typologickými znaky 
zemědělského zařízení. Jako pohledové materiály se uplatní světlá fasáda a střešní krytina z PUR 
panelu světle zelené barvy. Podlahy ve stáji a kejdové kanály budou provedeny v profilu dle 
požadavků technologie z betonové mazaniny na vodotěsné izolaci nebo z vodonepropustného 
betonu, zajišťujícího stavbu proti průsaku močůvky do podloží. Stáj bude napojena na stávající 
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rozvody vody a elektrické energie v areálu. Úroveň navrženého technologického řešení odpovídá 
současné úrovni zemědělských staveb. Ve stávajícím areálu bude provedena demolice objektů 
SO 01 a SO 03. 

 

Posuzovaný záměr byl porovnán s BAT, uvedenými v Prováděcím rozhodnutí komise EU č. 
2017/302 z 15. 2. 2017. Dle provedeného hodnocení záměr splňuje relevantní části spjaté s BAT, 
vztahující se k záměru. 

Záměr „Telč – výkrm prasat“ naplňuje dikci bodu 68 (Zařízení k chovu drůbeže nebo prasat s 
prostorem pro více než stanovený počet: a) kusů kuřat, b) kusů slepic, c) kusů prasat na porážku 
nad 30 kg nebo d) kusů prasnic. Limity: a) 85 tis. ks, b) 60 tis. ks, c) 3 tis. ks, d) 900 ks.), kategorie 
I, přílohy č. 1 k zákonu o EIA, jako změna záměru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. b) 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 

 „Telč – výkrm prasat“ 

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. Záměr obsahuje odpovídající opatření k prevenci, vyloučení a snížení 
negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí, za kterých lze považovat záměr 
z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví za akceptovatelný. Na základě výše 
uvedeného, oznámení záměru a vyjádření k němu uplatněným, dospěl příslušný úřad k závěru, 
že intenzita zásahů do složek životního prostředí nebude významná. Po předložení projektové 
dokumentace bude záměr dále řešen v následných samostatných řízeních vedených podle 
„složkových zákonů“. Vlivy na zájmy chráněné zákonem o EIA, i jejich rozsah, jsou jednoznačně 
určeny a není tedy třeba je v dalším procesu o posuzování vlivů na životní prostředí upřesňovat. 
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I. Charakteristika záměru 

Cílem posuzovaného záměru je výstavba nové stáje pro výkrm prasat o půdorysných rozměrech 
137,5 x 28 m. Hala bude rozdělena do 13 sekcí po 240 ks prasat. Jednotlivé sekce jsou rozděleny 
do kotců. Změnami dojde ke zvýšení počtu ustájených zvířat v areálu o 168 DJ. 

Pozemky pro výstavbu jsou součástí areálu, nedojde tak k záboru zemědělské půdy. Stavba 
nebude zasahovat do pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

Stávající farma je zásobována z vlastních vodních zdrojů (vrtů). Povolený odběr z vrtů je 34 675 
m3/rok. S ohledem na navrhované úpravy areálu dojde k mírnému zvýšení spotřeby vody oproti 
původnímu stavu. Spotřeba vzroste o cca 3 000 m3/rok. Spotřeba vody v areálu chovu prasat 
dosud činila 30 575 m3/rok. Povolené množství k odběru je tedy dostačující. 

Záměrem dojde ke zvýšení dopravy z důvodu navýšení dopravy krmiva (souprava v průměru 10,5 
t) – navýšení o 138 souprav/rok, navýšení odvozu kejdy (souprava v průměru 15 t) – 180 
souprav/rok, navýšení dovozu selat (nákladní automobily s kapacitou 230 ks selat) – 16 
souprav/rok, odvoz vykrmených prasat (nákladní automobil s kapacitou max. 200 ks) – 19 
souprav/rok. 

Místo výstavby stáje se nachází v jihovýchodní části stávajícího zemědělského areálu. Jde o 
zastavěné a manipulační plochy, kde bude provedena demolice stávajících objektů dvou stájí. 
Biologická rozmanitost zájmového území je tedy stávajícím stavem značně omezena, což je dáno 
jeho využitím. 

Během realizace a provozu záměru budou vznikat běžné odpady, odpovídající danému druhu 
záměru. S odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového 
hospodářství. 

Nebezpečí havárie hrozí jedině v případě hrubého nedodržení provozního řádu, např. v případě 
havárie, kterou mohou způsobit úniky paliv či mazadel z prostředků mechanizace při jejich 
poruchách nebo haváriích. Za riziko může být rovněž považováno znečištění povrchových a 
podzemních vod při aplikaci statkových hnojiv. Toto riziko bude ošetřeno aktualizovaným plánem 
organického hnojení smluvních partnerů. Za málo pravděpodobný havarijní stav lze rovněž 
považovat možnost likvidace zvířat z důvodu nakažení chovu nějakou nebezpečnou nákazou, 
který musí být řešen v souladu se zákonem o veterinární péči. Dalším možným havarijním stavem 
je požár objektů. V případě běžného provozu při dodržování podmínek daných provozním řádem 
nehrozí v objektech navrhované kapacity a technologie vážné nebezpečí havárie. 

Záměr byl zpracován a předložen k posouzení v jedné variantě, která je uvedena v předloženém 
oznámení záměru. 

II. Umístění záměru 

Kraj: Kraj Vysočina  
Obec: Telč 
Katastrální území: Telč (765546) 

Dne 22. 5. 2020 pod č. j. Telč 3586/2020 ORÚP-Piv vydal Městský úřad Telč, odbor rozvoje a 
územního plánování jako orgán územního plánování vyjádření, ve kterém uvádí, že záměr je z 
hlediska funkčního využití přípustný pod podmínkou, že nedojde k narušení hodnot území, 
k nadměrnému zvýšení dopravy a ke snížení kvality prostředí souvisejícího území. Dále je zde 
uvedeno, že součástí ÚP Telč jsou dále schémata Krycí karty lokalit, která stanovují podmínky 
pro prostorové uspořádání jednotlivých částí města. Dotčené pozemky spadají do lokality 030 
V Klinku, pro kterou jsou stanoveny tyto regulativy: maximální výška zástavby (římsa/ustoupené 
podlaží nebo podkroví pod 45°): 7 m/11 m; procento zastavění: do 50 %; sídelní zeleň: 20 % 
plochy. Aby byl záměr v souladu s ÚP Telč, je nutno splnit i podmínky (regulativy) stanovené 
v kartě lokality 030 V Klinku. 
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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“). 
Záměr není v přímém kontaktu s územním systémem ekologické stability. Nejbližším významným 
krajinným prvkem jsou lesní porosty západně od areálu. V lokalitě záměru se nevyskytuje žádný 
památný strom dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Záměrem nebudou dotčeny žádné přírodní 
parky dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Záměrem nedojde k ovlivnění soustavy Natura 2000. 

Dne 18. 5. 2020 pod č. j. KUJI 46738/2020 OZPZ 103/2020 vydal Krajský úřad Kraje Vysočina, 
odbor životního prostředí a zemědělství stanovisko, v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona 
o ochraně přírody a krajiny, ve kterém je uvedeno, že záměr nemůže mít významný vliv na 
předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

Záměr se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Katastrální území Telč je 
zranitelnou oblastí. Záměr není umístěn v území historického, kulturního nebo archeologického 
významu. Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou známy žádné informace vedoucí k 
předpokladu jejich existence. Vlastní území stavby není zatěžované nad míru únosného zatížení. 
Záměr nebude zdrojem žádných vlivů přesahujících státní hranice. 

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí 

Vlivy na obyvatelstvo 

Negativní ovlivnění obyvatel v blízkosti záměru během doby výstavby je vzhledem k rozsahu 
stavby nevýznamné a časově omezené. Uvedené vlivy budou soustředěny pouze do časového 
období vymezeného realizací stavby. Vzhledem k charakteru provozu a vzdálenosti od obce lze 
konstatovat, že přímými vlivy a účinky provozu stavby nebude obyvatelstvo negativně zasaženo. 

Navržená technologická zařízení, či technologické postupy, nebudou zdrojem nadlimitního hluku 
emitovaného vně objektů. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru pro denní 
dobu 50 dB a pro noční dobu 40 dB nebudou vlivem záměru překročeny. Nejbližší obytný objekt 
v zastavěné části obce je od areálu vzdálen cca 1 km. Negativně mohou obyvatelé vnímat zápach 
při rozvážení statkových hnojiv na zemědělské pozemky. Minimalizace těchto vlivů bude zajištěna 
vhodně sestaveným plánem organického hnojení. Bude se však jednat o časově omezené 
působení. Vzhledem k aplikaci digestátu jsou pachové emise již značně omezené. 

Vlivy na obyvatelstvo zprostředkovaně přes jednotlivé složky životního prostředí se rovněž 
nepředpokládají a celková produkce amoniaku a pachových látek není natolik významná, aby 
mohla ovlivnit pohodu v obci. Problematika ochrany ovzduší ve vztahu k objektům hygienické 
ochrany je řešena návrhem ochranného pásma chovu, který je součástí předloženého oznámení. 
Hranice ochranného pásma nezasahuje objekty hygienické ochrany. 

Vlivy na ovzduší a klima 

V průběhu výstavby je nutno počítat s nepříliš významným navýšením emisí prachu, zejména při 
manipulaci se stavebními materiály a pojezdem vozidel po komunikacích a vířením prachu 
z vozovek. Uvedené vlivy je možné eliminovat vhodnou organizací výstavby. S ohledem na 
umístění staveniště nebudou v zastavěné části obce uvedené vlivy patrné. 

Vlastní provoz se bude na znečištění ovzduší podílet emisemi amoniaku, CO2 a v zanedbatelném 
množství také dalších pachových látek, které se uvolňují z exkrementů zvířat. Ty budou v ovzduší 
obklopujícím stájový prostor obsaženy v natolik nízké koncentraci, že se jejich vliv na ovzduší 
nijak významně neprojeví. Problematika ochrany ovzduší ve vztahu k objektům hygienické 
ochrany je řešena návrhem ochranného pásma chovu, který je součástí předloženého oznámení. 
Hranice ochranného pásma nezasahuje objekty hygienické ochrany. 

Z hlediska vlivu stavby na kvalitu ovzduší v širším zájmovém území a z hlediska klimatu budou 
vlivy provozu nevýznamné. 
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Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Realizací záměru nedojde ke změně stávajících odtokových poměrů v území. Dešťové vody ze 
střech budou odváděny do vsaku v areálu. Aplikací organických hnojiv může být ovlivněna 
povrchová a podzemní voda v oblasti. Prevencí před případnými haváriemi je důsledné 
dodržování aktualizovaného plánu organického hnojení a pravidelné proškolování pracovníků 
rozvážejících organická hnojiva a pravidelná kontrola jejich činnosti. Při skladování a aplikaci 
statkových hnojiv budou učiněna taková opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových 
nebo podzemních vod. Ohrožení povrchových nebo podzemních vod hrozí v případě hrubého 
porušení plánu organického hnojení a technologické kázně. Podlahy ve stáji budou stavebně 
provedeny a udržovány jako nepropustné. 

Vlivy na půdu 

Stavba je umisťována do stávajícího areálu. Nebudou tedy dotčeny pozemky náležející do 
zemědělského půdního fondu. Kejda vyprodukovaná ve stáji bude zpracována v BPS na digestát 
a následně aplikována na obhospodařované pozemky smluvních partnerů, kteří musí mít 
dostatečnou plochu využitelnou k aplikaci digestátu, aby nedocházelo k přehnojování. Hnojivý 
účinek digestátu na půdu je dobrý, obsahuje snadno rostlinami přijatelné živiny, včetně 
stimulačních látek, které působí na tvorbu biomasy pěstovaných rostlin i na půdní úrodnost. 

Vlivy na faunu, floru, chráněná území, krajinu a ÚSES 

Záměr nebude mít významný vliv na faunu a floru. Realizace záměru bude prováděna ve vlastním 
areálu farmy. Na dotčeném pozemku ani v jeho těsném okolí nejsou žádné cenné prvky ve smyslu 
zákona o ochraně přírody a krajiny. Záměr není v přímém kontaktu s prvky ÚSES. Ochrana 
okolního území bude zabezpečena dodržováním provozního řádu a plánu organického hnojení. 

Dle předloženého oznámení je viditelnost budoucího záměru značně omezená. Pro člověka 
pohybujícího se v krajině bude záměr viditelný pouze z komunikace č. III/40617 Telč – Kostelní 
Myslová a to pouze v krátkém úseku, kde je umožněn průhled mezi objekty ve směru k budoucímu 
záměru. Z ostatních směrů je viditelnost omezená, jsou patrné jiné objekty v areálu. Stavba 
nebude pohledově dominantní, nebude narušovat stávající viditelný horizont. Stavba nebude 
z pohledového hlediska významná. Objekt nebude výraznou krajinnou dominantou, která by se 
uplatňovala v dálkových pohledech. Z pohledu vizuální charakteristiky jsou zde rozhodující již 
existující objekty. K narušení krajinného rázu nedojde a vliv na krajinu lze považovat za málo 
významný a akceptovatelný. 

2. Úkony před vydáním rozhodnutí: 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále také „KrÚ Kraje 
Vysočina, OŽPZ“), obdržel jako příslušný úřad dle § 22 písmene a) zákona o EIA dne 8. 6. 2020 
oznámení záměru „Telč – výkrm prasat“, které podala společnost SELMA a.s., IČ 469 04 671, Na 
Hranici 4039/8, 586 01 Jihlava (oznamovatel), zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu o EIA. Po 
prozkoumání předloženého oznámení příslušný úřad zjistil, že v kapitole B.I.6 chybí porovnání 
s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry. 
Doplněné oznámení bylo na KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ doručeno dne 15. 6. 2020. Dopis o 
zahájení zjišťovacího řízení byl spolu s oznámením rozeslán dne 17. 6. 2020 pod č. j. KUJI 
56334/2020 OZPZ 1148/2020 Ml. Informace o oznámení záměru byla zveřejněna dle § 16 zákona 
o EIA na úředních deskách: Kraje Vysočina 22. 6. 2020 a města Telč 22. 6. 2020. 

Oznámení záměru bylo také zveřejněno na internetu v Informačním systému EIA 
(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS1012). 

KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, v průběhu zjišťovacího řízení obdržel celkem čtyři vyjádření 
dotčených orgánů. Žádný z dotčených orgánů výslovně nepožaduje další posouzení dle zákona 
o EIA. KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ neobdržel žádné vyjádření dotčeného územně samosprávného 
celku, dotčené veřejnosti, ani veřejnosti. 
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3. Podklady pro vydání rozhodnutí: 

KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, jako příslušný úřad dle § 22 písm. a) zákona o EIA, obdržel dne 8. 6. 
2020 oznámení záměru „Telč – výkrm prasat“, zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu o EIA 
(oznámení záměru zpracoval Ing. Radek Přílepek (držitel autorizace dle § 19 zákona o EIA, 
FARMTEC a.s., Chýnovská 1098, 390 02 Tábor)), doplněné dne 15. 6. 2020. KrÚ Kraje Vysočina, 
OŽPZ, dále v rámci zjišťovacího řízení obdržel k záměru vyjádření, uvedená níže v bodě 4 
odůvodnění tohoto rozhodnutí. 

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

- Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (IPPC), č. j. KUJI 
57083/2020 OZPZ 1199/2020 Dob ze dne 18. 6. 2020; 

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, č. j. 
ČIŽP/46/2020/3492 ze dne 13. 7. 2020; 

- Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, č. j. 
KHSV/13052/2020/ZR/HOK/Pro ze dne 14. 7. 2020 (zaevidované 2x pod č. j. KUJI 
66501/2020 a KUJI 66502/2020); 

- Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (ochrana ovzduší), č. j. 
KUJI 67873/2020 OZPZ 667/2020/Rů ze dne 17. 7. 2020. 

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení: 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (IPPC), č. j. KUJI 
57083/2020 OZPZ 1199/2020 Dob ze dne 18. 6. 2020 

Ve svém vyjádření uvádí, že uvedený záměr při realizaci bude spadat do režimu integrované 
prevence, konkrétně kategorie činností 6.6 b) Zařízení intenzivního chovu prasat, mající prostor 
pro více než 2000 kusů užitkových prasat (nad 30 kg), dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. Před 
uvedením do provozu je povinností provozovatele získat pravomocnou změnu integrovaného 
povolení. Součástí žádosti o změnu integrovaného povolení by měl být návrh závazných 
podmínek provozu, návrh emisních limitů a vyhodnocení nejlepších dostupných technik (BAT) dle 
referenčního dokumentu (BREF) pro velkochovy prasat a drůbeže. 

Vypořádání: Vzato na vědomí. 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, č. j. 
ČIŽP/46/2020/3492 ze dne 13. 7. 2020 

Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod (dále také 
„ČIŽP“), obsahuje: stanovisko oddělení odpadového hospodářství, stanovisko oddělení ochrany 
přírody, stanovisko oddělení ochrany ovzduší, stanovisko oddělení integrovaných agend a 
stanovisko oddělení ochrany vod. V žádném ze stanovisek není požadováno pokračování 
v procesu EIA. Stanovisko oddělení ochrany ovzduší je bez připomínek. Oddělení odpadového 
hospodářství ve svém stanovisku upozorňuje, že do výčtu odpadů vznikajících při provozu je 
nutné doplnit minimálně odpad kat.č. 200301 O – směsný komunální odpad a dále odpady, které 
mohou vzniknout při údržbě zařízení ((např. železo a ocel, absorpční činidla (použité znečištěné 
hadry) apod.)). Při nakládání s VPŽP je nutné se řídit Nařízením evropského parlamentu a rady 
(ES) č. 1069/2009, o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané 
produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení Nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení 
o vedlejších produktech živočišného původu). V případě, že zeminy nebyly využity v místě stavby, 
je nutné splnit požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o 
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu...(přílohy č. 10,11). 
Inspekce dále upozorňuje na skutečnost, že odpady může jejich původce předávat pouze 
oprávněným osobám (viz ustanovení § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech). 
Oddělení ochrany přírody ve svém stanovisku upozorňuje na nutnost postupu v souladu se 
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zákonem o ochraně přírody a krajiny, především § 5b zákona o ochraně přírody a krajiny 
(synantropní druhy ptáků), případně § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny (zvláště chráněné 
druhy). K problematice ochrany krajinného rázu pak ČIŽP upozorňuje na nutnost souhlasu orgánu 
ochrany přírody dle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Oddělení integrovaných 
agend upozorňuje, že záměr bude vyžadovat změnu integrovaného povolení podle zákona o 
integrované prevenci č. 76/2002 Sb., v platném znění. Oddělení ochrany vod upozorňuje na 
nutnost vypracování, resp. aktualizaci plánu opatření pro případ havárie (havarijní plán) v souladu 
se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Závěrem vyjádření ČIŽP je uvedeno, že na základě uvedených stanovisek ČIŽP nemá 
k předloženému oznámení záměru připomínky a nepožaduje další posuzování záměru podle 
zákona o EIA. 

Vypořádání: Upozornění ČIŽP odkazují na platnou legislativu, která musí být respektována bez 
ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí. 

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, č. j. 
KHSV/13052/2020/ZR/HOK/Pro ze dne 14. 7. 2020 

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 KHS KV uvádí popis záměru a dále pak, 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: Vzato na vědomí. 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (ochrana ovzduší), 
č. j. KUJI 67873/2020 OZPZ 667/2020/Rů ze dne 17. 7. 2020 

KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ ve svém stanovisku k posouzení vlivu záměru na životní prostředí 
v rámci zahájení zjišťovacího řízení dle zákona o EIA ve vztahu k ochraně ovzduší uvádí nejdříve 
základní charakteristiku záměru. V části zhodnocení záměru z hlediska ochrany ovzduší mimo 
jiné uvádí, že v návrhu nového ochranného pásma (dále také „OP“) je celá farma, včetně nové 
stáje chovu prasat umístěna v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby a uvnitř nově 
vypočteného OP, se tedy nenachází žádný obytný objekt hygienické ochrany a tento nový výpočet 
OP, kapacitně odpovídajícímu navrhovanému maximálnímu využití obsazení stájí, je dostatečným 
podkladem ke konstatování, že dosah pachových látek v navrhovaném stavu, souvislou nejbližší 
obytnou zástavbu obce Horní Myslová nezasáhne a nebude docházet k nadměrnému obtěžování 
obyvatel obce zápachem. Před zahájením územního řízení z hlediska ochrany ovzduší předloží 
provozovatel na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení 
integrované prevence podle § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
žádost o souhlas k umístění stavby zdroje znečišťování ovzduší. K této žádosti je mimo jiné 
povinen doložit dle § 11 odst. 8 odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou (firmou), 
návrh nově vypočteného ochranného pásma, vyjádření příslušného obecního úřadu, na jehož 
katastrálním území bude záměr umístěn atd. V případě vydání kladného závazného stanoviska 
k umístění stacionárního zdroje znečišťování ovzduší budou v tomto stanovisku stanoveny 
provozovateli další podmínky z hlediska ochrany ovzduší. Závěrem je uvedeno, že s realizací 
předloženého záměru KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ 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, 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:  28. 7. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. František Mládek 
úředník odboru životního prostředí a zemědělství 
 
 
Kraj Vysočina a město Telč 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 VYS1012, 
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr). Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost 
považuje za doručenou. 
 
 
Datum vyvěšení:      Datum sejmutí: 
 
 
………………………………………………  …………………………………………. 
 
 
 
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí 
 
 
Razítko:      Razítko: 
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ROZDĚLOVNÍK 

Účastník řízení (oznamovatel): 

Datovou schránkou 

1. SELMA a.s., IČ 469 04 671, Na Hranici 4039/8, 586 01 Jihlava 

Dotčené územní samosprávné celky: 

2. Kraj Vysočina, IČ 708 90 749, zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství - zde 

Datovou schránkou 

3. Město Telč, IČ 002 86 745, náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč 

Dotčené orgány: 

4. Krajský úřad Kraje Vysočina, IČ 708 90 749 - zde 

Datovou schránkou 

5. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IČ 710 09 311, Tolstého 
1914/15, 586 01 Jihlava 

6. Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, IČ 002 86 745, náměstí Zachariáše z Hradce 10, 
Telč-Vnitřní Město, 588 56 Telč 

7. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, IČ 416 93 205, 
Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod 

8. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina, inspektorát Jihlava, 
IČ 000 18 562, Rantířovská 94/22, 586 01 Jihlava 

Na vědomí: 

Datovou schránkou 

9. Městský úřad Telč, odbor stavební úřad, IČ 002 86 745, náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč-
Vnitřní Město, 588 56 Telč 

10. Povodí Moravy, s. p.,  IČ 708 90 013, Dřevařská 11, 602 00 Brno 
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