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Dle rozdělovníku

17. 4. 2018

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 (dále jen „zákon“).
Identifikační údaje:
Název: „Nová Sídla - úpravy stájí pro chov prasat“
Kapacita (rozsah) záměru:
Stávající kapacita:

1 843 ks (371,2 DJ)

Celková kapacita po realizaci záměru:

3 969 ks (321,92 DJ)

Umístění záměru:
Kraj Pardubický, obec Nová Sídla, část Sedlíšťka, katastrální území Nová Sídla.
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměrem je modernizace dvou stávajících stájových objektů, které původně sloužily k ustájení
prasat ve výkrmu se stelivovou technologií ustájení. Nově budou v těchto halách ustájena selata
v dochovu a prasata ve výkrmu s bezstelivovou technologií ustájení na roštech. Dále oznamovatel
plánuje výstavbu nové skladovací jímky na kejdu s kapacitou 3 778 m3.
V sousedství se nachází typová stáj K 96 ve vlastnictví jiného subjektu, která je určena pro chov 96
ks dojnic. Ke kumulaci s dalším jiným záměrem nedochází. Záměr je umístěn do funkční plochy
s označením „VZ - zemědělská výroba“, pro kterou je platným územním plánem obce Nová Sídla
vydaného formou obecně závazné vyhlášky č. 18.12/2006, která nabyla účinnost 1. 2. 2007
stanoveno mimo jiné toto: přípustné využití - stavby a zařízení zemědělské a živočišné výroby,
čerpací stanice pohonných hmot, zahradnictví, podmíněné využití - bydlení majitelů nebo obsluhy
objektů nebo zařízení, objekty zdravotní péče, školství, vzdělávání a sociální péče, objekty
maloobchodu a ubytovny, nepřípustné využití - veškeré stavby a činnosti nesouvisející s přípustným
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a podmíněným využitím, zvyšování koncentrace hospodářských zvířat s následkem zvýšení
exhalací.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Záměrem je modernizace ustájení pro chov prasat a výstavba nové jímky na kejdu o průměru 25 m,
výšce 8 m a kapacitě 3 778 m3. Objekty rekonstruovaných stájí budou řešeny jako stáje
s celoroštovým ustájením. U selat bude podlaha s plastovými rošty a teplovodními výhřevnými
podlážkami. Současně bude v této části i prostorové vytápění. U výkrmu bude podlaha
z betonových roštů. Dochov selat bude v 16 kotcích po 38 kusech. Výkrm bude ustájen ve 40
kotcích po 16 kusech a 40 kotcích po 15 kusech. Ventilace ve stájích bude podtlaková. Přívod
vzduchu bude klapkami ve stěnách a odvod ventilátorem ve střeše nebo do boku.
Oznamovatel: Drupork Svitavy, a.s., ul. 5. května 13/2096, 568 02 Svitavy, IČ 47452749
Závěr:
Záměr „Nová Sídla - úpravy stájí pro chov prasat“ naplňuje znění bodu 69 „Zařízení k chovu
hospodářských zvířat s kapacitou od stanoveného počtu dobytčích jednotek. (1 dobytčí jednotka =
500 kg živé hmotnosti), tj. 50 DJ“, kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Záměrem se významně mění
jeho technologie podle ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona. Proto bylo podle ust. § 7 odst. 2 s použitím
ust. § 4 odst. 1 písm. c) 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 orgánů, k povaze a rozsahu záměru a jeho umístění a po posouzení záměru podle zásad
uvedených v příloze č. 2 k zákonu, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr:
„Nová Sídla - úpravy stájí pro chov prasat“
může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a proto bude posuzován podle
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Pokud bude oznamovatel (žadatel) pokračovat v přípravě záměru, předloží příslušnému úřadu
(Krajský úřad Pardubického kraje) dokumentaci ve smyslu ust. § 8 odst. 1 zákona. Náležitosti
dokumentace a výčet jejích povinných příloh stanoví příloha č. 4 k zákonu.
Příslušný úřad s ohledem na počet dotčených správních orgánů a dotčených územních
samosprávných celků stanovuje počet předané dokumentace na 8 vyhotovení v písemné podobě
a 1 v elektronické podobě.
V dokumentaci budou zohledněny relevantní požadavky na doplnění, připomínky a podmínky
uvedené ve vyjádřeních dotčených správních orgánů, které jsou přílohou tohoto závěru zjišťovacího
řízení: zejména charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném
území, popis technického a technologického řešení záměru včetně porovnání s nejlepšími
dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry (problematika
obtěžování zápachem). Část dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví bude
zpracována osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů
na veřejné zdraví.
Krajský úřad dále doporučuje, aby v dokumentaci byly obsaženy kopie všech obdržených vyjádření.
Všechny informace o zjišťovacím řízení jsou zveřejněny na stránkách www.mzp.cz/EIA pod kódem
PAK805.
Odůvodnění:
Příslušný úřad obdržel dne 8. 3. 2018 podle ust. § 6 odst. 1 zákona od oznamovatele, společnosti
Drupork Svitavy, a.s., ul. 5. května 13/2096, 568 02 Svitavy, IČ 47452749, oznámení záměru „Nová
Sídla - úpravy stájí pro chov prasat“, zpracované dle přílohy č. 3 zákona.
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Oznámení záměru zpracoval Ing. Radel Přílepek, oprávněná osoba, osvědčení
31547/5291/OPVŽP/02, prodlouženo čj. 15886/ENV/16, společnost FARMTEC a.s., Chýnovská
1098, 390 02 Tábor.
Příslušný úřad po posouzení oznámení podle přílohy č. 3 zákona dospěl k závěru, že obsahuje
všechny náležitosti.
Příslušný úřad vymezil dotčené územní samosprávné celky podle ust. § 3 písm. d) zákona na obec
Nová Sídla a Pardubický kraj.
Příslušný úřad vymezil dotčené správní orgány podle ust. § 3 písm. e) zákona na Obecní úřad Nová
Sídla, Městský úřad Litomyšl, Krajskou hygienickou stanici pro Pardubický kraj se sídlem
v Pardubicích, Státní veterinární správu, Českou inspekci životního prostředí a Krajský úřad
Pardubického kraje.
Příslušný úřad zaslal dne 12. 3. 2018 pod čj. KrÚ 21040/2018 kopii oznámení s žádostí o vyjádření
dotčeným správním orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistil zveřejnění
informace o oznámení podle ust. § 16 zákona. Informace o oznámení byla vyvěšena na úřední
desce Pardubického kraje dne 13. 3. 2018 a byl podle ust. § 6 odst. 8 stanoven termín 12. 4. 2018,
pro možnost veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených správních úřadů a dotčených územních
samosprávných celků zaslat své písemné vyjádření k oznámení krajskému úřadu. Rovněž bylo
oznámení záměru zveřejněno v informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA
(http://www.cenia.cz) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/EIA), kód
záměru PAK805.
Krajský úřad obdržel ve stanovené lhůtě následující vyjádření:
Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí ze dne 21. 3. 2018, čj. MěÚ Litomyšl 19400/2018
Z hlediska vodního hospodářství za předpokladu, že všechny stavby, kde bude manipulováno se
závadnými látkami, budou opatřeny kontrolním systémem úniku závadných látek a budou
zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k úniku závadných látek - bez připomínek. Při povolení stavby
je třeba požádat o vydání souhlasu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb.
Z hlediska lesního hospodářství a myslivosti, ochrany přírody a rybářství, ochrany ZPF a z hlediska
odpadového hospodářství, ochrany ovzduší - bez připomínek.
Hodnocení příslušného úřadu – bez připomínek. Jedná se o upozornění pro oznamovatele.
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy
ze dne 28. 3. 2018 zn. KHSPA 04222/2018/HOK-SY
Z hlediska ochrany veřejného zdraví KHS nemá k předloženému oznámení záměru zásadní
připomínky, požaduje však před uvedením záměru do provozu provedení autorizovaného nebo
akreditovaného měření hluku z provozu stájí při plném výkonu vzduchotechniky v chráněném
venkovním prostoru nejbližší obytné zástavby.
Hodnocení příslušného úřadu – požadavek KHS na ověření výsledků hlukové studie autorizovaným
nebo akreditovaným měřením hluku KHS uplatní v navazujících řízeních.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne 26. 3. 2018 čj.
ČIŽP/45/2018/2757
ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství, upozorňuje, že z předloženého oznámení záměru
nevyplývá, jak bude dále postupováno s nevyužitými stájemi č. 3., 4., 5. a jak konkrétně bude
probíhat rekonstrukce stájí č. 1 a 2. V případě demolice těchto stájí nelze vzhledem k jejich stáří
vyloučit přítomnost např. azbestových vláken ve střešní krytině. Při nakládání s odpady je nutné
respektovat platnou legislativu a nakládat s odpadem dle jeho skutečných vlastností.
ČIŽP, oddělení ochrany ovzduší, ochrany vod, ochrany přírody a ochrany lesa, nemají
k předloženému záměru připomínky.
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Hodnocení příslušného úřadu – bez připomínek. Jedná se o upozornění pro oznamovatele.
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 4. 4. 2018, čj. KrÚ
21126/2018 (citace)
Orgán ochrany ovzduší - z oznámení není zřejmé, kdy byl areál provozovny naposledy využíván
k chovu hospodářských zvířat v kapacitě před plánovanou modernizací.
Hodnocení příslušného úřadu – bude vypořádáno v dokumentaci.
Orgán ochrany ovzduší nemá k uvedenému záměru z hlediska své působnosti v oblasti ochrany
ovzduší připomínky. V navazujícím řízení o vydání závazného stanoviska k provedení (příp.
umístění) stavby bude předložena projektová dokumentace a odborný posudek vypracovaný
autorizovanou osobou dle přílohy č. 13 vyhlášky. Provozovatel bude dodržovat technickou
podmínku provozu uvedenou pod bodem 7.1. v příloze č. 8 vyhlášky č. 415/2012 Sb., v platném
znění, a uvede formy jejího praktického plnění v provozním řádu vypracovaném dle přílohy č. 12
vyhlášky. Provozní řád je podkladem žádosti o vydání povolení provozu zdroje znečišťování
ovzduší.
Zdroj svojí kapacitou spadá pod zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované
prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Vydání závazného stanoviska k provedení stavby zdroje
znečišťování ovzduší, k provedení a užívání stavby nevyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší
a vydání povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší se v souladu s ustanovením § 40 odst. 2
zákona o ochraně ovzduší nahrazuje postupem v řízení o vydání integrovaného povolení.
Orgán integrované prevence - zařízení podléhá zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon
o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů. V zařízení bude probíhat průmyslová
činnost uvedená v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci. Konkrétně se jedná o bod 6.6
„Intenzivní chov drůbeže nebo prasat písm. b) s prostorem pro více než 2 000 kusů prasat na
porážku nad 30 kg…“. Provozovatel má povinnost předložit úřadu žádost o vydání integrovaného
povolení.
Hodnocení příslušného úřadu – bez připomínek. Jedná se o upozornění pro oznamovatele.
Obecní úřad Nová Sídla ze dne 4. 4. 2018 čj. 72/18 (citace):
Požaduje posouzení záměru v plném rozsahu podle zákona o posouzení vlivů na životní prostředí.
Zastupitelstvo obce doporučuje v dokumentaci klást zvýšený důraz zejména na oblasti vlivu hluku,
prachu a zápachu. Zastupitelstvo obce má k záměru uvedené připomínky:
a) Stávající stav stájí číslo 1 a číslo 2 uvedený v záměru na straně číslo 4 neodpovídá skutečnosti.
Stáj číslo 1 na parcele 149 a stáj číslo 2 na parcele 148 nejsou roštové ale stelivové. Stáje č. 1
a č. 2 nejsou od června 2009 využívány, tudíž skutečný stav prasat je nyní 0 ks. Zemědělské
družstvo „Růžový palouček" Morašice je využívalo od roku 1990 a v obou těchto stájích bylo
maximálně ustájeno po 600 kusech prasat celkem tedy 1 200 ks prasat. Navrhovaný stav pro stáj
č. 1 a č. 2 je 3696 ks prasat, to je vice jak trojnásobek původní kapacity! Koeficienty pro
přepočítávání hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky a výpočet produkce kejdy
neodpovídají platné vyhlášce č. 377/2013 Sb. - příloha č. 1, ve znění pozdějších předpisů, ale i NV
č. 74/2015 Sb.
b) Stávající stav stájí na parcelních číslech 97/1, 125, 9/1, 9/3 a 97/2 uvedený v záměru na straně
číslo 4 neodpovídá skutečnosti. Stáje jsou od 26. 8. 2014 ve vlastnictví soukromé osoby a již
nemají se stájemi č. 1 a č. 2 nic společného. Objekty jsou využívaný jako dílna a sklady. Skutečný
stav prasat ve stájích na parcelních číslech 97/1, 125, 9/1, 9/3 a 97/2 je tedy 0 ks prasat.
c) Kravin K96, zmiňovaný v záměru na straně č. 35 je také ve vlastnictví soukromé osoby a taktéž
nemá se stájemi č. 1 a č. 2 nic společného.
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d) Nově navrhované ochranné pásmo je zkreslené, vůbec nezasahuje do obydlené části obce
Sedlíšťka. Navrhujeme zachovat ochranné pásmo v původní variantě - v záměru na straně číslo 41
zvýrazněného modrou barvou.
e) Záměr neporovnává varianty více řešení, pouze zmiňuje minulý a navrhovaný stav. Číselné
údaje v popisu minulého stavu jsou zkreslené.
f) Doporučujeme zapojení sousedních obcí do tohoto projednávání - obec Tržek a obec Morašice
u Litomyšle. Zvýšená zátěž životního prostředí, zejména ovzduší, se jich také týká - např. zvýšená
produkce kejdy a rozvoz na přilehlé pozemky.
g) Záměr není v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce Nová Sídla č. 18.12./2016, kterou se
vyhlašují závazné části Územního plánu obce Nová Sídla, a to v článku 5, odstavec 1 písmeno b) 2.
VZ - zemědělská výroby, nepřípustné využití - zvyšování koncentrace hospodářských zvířat
s následkem zvýšení exhalací.
h) S tvrzením, uvedeným v záměru na straně 44, že změnami dojde pouze k nevýznamnému
zvýšení počtu ustájených zvířat, nemůžeme souhlasit. Rozdíl je velmi významný! Zemědělské
družstvo „Růžový palouček“ Morašice mělo ve stájích č. 1 a č. 2 ustájeno maximálně celkem 1 200
kusů prasat. Nyní je aktuální stav 0 prasat. Záměr ve stájích č. 1 ač. 2 počítá s počtem 3 696 kusů
prasat.
Hodnocení příslušného úřadu – bude vypořádáno v dokumentaci.

Příslušný úřad v souladu s § 7 zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr
může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona.
Příslušný úřad použil k vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí kritéria, která charakterizují na
jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné
potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj. zásady uvedené v příloze č. 2 k zákonu.
Na základě výše uvedeného a s ohledem na vyjádření dotčených správních orgánů dospěl
příslušný úřad k závěru, že záměr „Nová Sídla - úpravy stájí pro chov prasat“ ve výše uvedeném
rozsahu bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů, ani příslušná povolení podle
zvláštních právních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním
řízení a nelze se proti němu odvolat.
Podle ust. § 16 odst. 2 zákona vyvěsí dotčené územní samosprávné celky informaci o závěru
zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na svých úředních deskách po dobu
nejméně 15 dnů a neprodleně o tom vyrozumí příslušný úřad.

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru
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Přílohy
1. Stanovisko Městského úřadu Litomyšl, odboru životního prostředí ze dne 21. 3. 2018, čj. MěÚ
Litomyšl 19400/2018
2. Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní
pracoviště Svitavy ze dne 28. 3. 2018 zn. KHSPA 04222/2018/HOK-SY
3. Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne
26. 3. 2018 čj. ČIŽP/45/2018/2757
4. Vyjádření Krajského úřad Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne
4. 4. 2018, čj. KrÚ 21126/2018
5. Vyjádření Obecního úřadu Nová Sídla ze dne 4. 4. 2018 čj. 72/18

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne:

Obdrží
Oznamovatel
1. Drupork Svitavy, a.s.
Dotčené územní samosprávné celky
2. Obec Nová Sídla
3. Pardubický kraj
Dotčené správní orgány
4. Obecní úřad Nová Sídla
5. Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí
6. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
7. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště
Svitavy
8. Sekce KVS SVS pro Pardubický kraj, Svitavy
9. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové
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