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„Modernizace farmy chovu skotu Jevišovice“, k. ú. Jevišovice, okr. Znojmo – závěr
zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu
ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) obdržel dne 10.05.2012 oznámení
společnosti AGRO Jevišovice, a.s., se sídlem Jevišovice 102, 671 53 Jevišovice, IČ 49455958,
o záměru „Modernizace farmy chovu skotu Jevišovice“, k. ú. Jevišovice, okr. Znojmo, v písemné a
elektronické podobě.
Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii I (záměry vždy podléhající posouzení) – bod
1.7 – Chov hospodářských zvířat s kapacitou nad 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500
kg živé hmotnosti). V rámci posuzování celé kapacity střediska je záměr posuzován jako změna
záměru podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona, kde jsou předmětem posuzování vlivů záměru na životní
prostředí změny záměru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I, pokud má být
významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení
provozu nebo způsob užívání a nejedná-li se o změny podle písmene a); tyto změny záměrů
podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
Krajský úřad Jihomoravského kraje zajistil zveřejnění oznámení, shromáždil písemné
připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení ve smyslu § 6 zákona a podle hledisek a
měřítek uvedených v příloze č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona.
Identifikační údaje:
Název:

Modernizace farmy chovu skotu Jevišovice

Umístění:

Jihomoravský kraj
okres Znojmo
město Jevišovice
k. ú. Jevišovice

Oznamovatel: AGRO Jevišovice, a.s., Jevišovice 102, 671 53 Jevišovice, IČ 49455958
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Charakteristika záměru:
Předmětem záměru je modernizace farmy chovu skotu Jevišovice, která zahrnuje
m.j. demolici stáje pro dojnice o kapacitě 220 ks, výstavbu nového kravína s kapacitou 402 ks
dojnic, změnu technologie ustájení ze stelivového na bezstelivové u kravína pro 232 kusů dojnic,
přestavbu porodny dojnic na kapacitu 55 kusů a rekonstrukci stávající odchovny selat na OMD
jalovic ve stáří 6 až 15 měsíců. Celková kapacita farmy před modernizací je 1 175 dobytčích
jednotek a po modernizaci bude 1 227 dobytčích jednotek.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP, vydal stanovisko ve smyslu § 45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož nemůže
mít hodnocený záměr významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Navrhovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.
Zahájení výstavby:
Zahájení provozu:

2012
2013

Souhrnné vypořádání připomínek:
Ke zveřejněnému oznámení se vyjádřili: Jihomoravský kraj, Česká inspekce životního
prostředí – oblastní inspektorát Brno (dále jen „ČIŽP“), Krajská hygienická stanice Jihomoravského
kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS“) a Krajská veterinární správa Státní veterinární správy
pro Jihomoravský kraj. Vyjádření Jihomoravského kraje, ČIŽP a KHS byla bez připomínek.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj:
Realizací výše uvedeného dojde na farmě Jevišovice oproti stávající situaci ke zlepšení pohody
chovaných zvířat a zkvalitnění ošetřovatelské péče. Jako nedořešenou problematiku chovu skotu
na farmě veterinární správa vidí v nevhodném umístění resp. nevyřešení provozu mycí linky
pro zemědělská vozidla v bezprostřední blízkosti kravína a místa ukládání konzervované píce
v plastových obalech, kdy dochází k zatékání znečištěné a kontaminované odpadní vody z této
rampy do prostoru krmného žlabu a uloženého krmení. Jako další problém k řešení je blízkost
ventilátorů posklizňové linky úpravny obilí s vysokou hlučností umístěných ve vzdálenosti cca 30 m
od nejbližších objektů stájí pro dojnice a mladý chovný skot. Chovatel si musí být vědom,
že dlouhotrvající stres z nadměrného hluku zapříčiňuje m.j. i sníženou užitkovost.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj dospěla názoru,
že realizací modernizace farmy chovu skotu Jevišovice s vyřešením nebo odstraněním výše uvedené
problematiky mycí linky a hlučnosti provozu posklizňové linky na obilí dojde ke zlepšení welfare
chovaných zvířat bez zhoršení vlivů na životní prostředí.
Krajský úřad: Uvedené záležitosti budou předmětem následných řízení.
Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhodnotil všechna
doručená vyjádření s tím, že v žádném z nich se nepožaduje další posouzení záměru dle zákona.
Uvedené připomínky (Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj)
budou řešeny v navazujících správních řízeních podle jednotlivých složkových zákonů na úseku
životního prostředí a v rámci řízení podle stavebního zákona, vedených příslušným stavebním
úřadem.
2/4

Závěr:
Záměr „Modernizace farmy chovu skotu Jevišovice“, k. ú. Jevišovice, okr. Znojmo, naplňuje
dikci bodu 1.7, kategorie I, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. s tím, že v rámci posuzování celé
kapacity střediska je záměr posuzován jako změna záměru podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona
č. 100/2001 Sb. Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného
ve smyslu § 7 citovaného zákona stanoví, že uvedený záměr
nebude posuzován
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů.
Odůvodnění:
Dle § 7 a v souladu s přílohou č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo
provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém
rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský úřad, odbor životního prostředí,
ve zjišťovacím řízení hodnotil informace obsažené v oznámení záměru a v doručených vyjádřeních,
přihlédl rovněž k charakteru záměru a jeho umístění v souladu s územně plánovací dokumentací.
Na základě zhodnocení záměru podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona lze konstatovat,
že záměr nemá takové významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by vyžadovaly
další pokračování procesu posuzování.
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu
odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle
zvláštních předpisů.
Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona závěr
zjišťovacího řízení oznamovateli a dále dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným
správním úřadům.
Dotčené město Jevišovice žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 a 4 zákona a § 5
prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy
a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území
obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. Současně žádáme město Jevišovice
o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce a o dalším
způsobu zveřejnění Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

otisk razítka

Ing. Jiří Hájek, v.r.
vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí
Za správnost vyhotovení: Mgr. Vendula Zlevorová
IČ
70888337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

Fax
541 651 209

E-mail
zlevorova.vendula@kr-jihomoravsky.cz
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Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

Rozdělovník:
Obdrží ve 2 vyhotoveních dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění na úřední
desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem, o zpřístupnění textu závěru
zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce:
Město Jevišovice, k rukám starosty, Jevišovice 56, 671 53 Jevišovice
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady:
Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo – DS
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno – DS
ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno – DS
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, Palackého
třída 1309/174, 612 38 Brno – DS
Dále obdrží:
Městský úřad Jevišovice, stavební úřad, Jevišovice 56, 671 53 Jevišovice – DS
AGRO Jevišovice, a.s., Jevišovice 102, 671 53 Jevišovice – DS
Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice
Potvrzení o zveřejnění (provedou pouze město Jevišovice a Jihomoravský kraj)
Vyvěšeno na úřední desce dne:
razítko a podpis
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