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Výroková část 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), 
jako věcně a místně příslušný správní orgán, a to příslušný úřad posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví, podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a podle § 3 písm. f) a § 22 písm. a) 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 též jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), podle § 7 odst. 6 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vydává tento závěr zjišťovacího řízení a rozhodl,  
že záměr s názvem 

„Novostavba stáje pro skot - Ženklava“ 

(dále též jen „záměr“) nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude 
posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí: Kategorie II bod  
69 „Zařízení k chovu hospodářských zvířat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg 
živé hmotnosti)“. 

Kapacita (rozsah) záměru: 

Záměrem je na východním okraji obce Ženklava vybudovat moderní technologicky nenáročnou stáj pro výkrm 
skotu s pomocnými objekty pro chov a rozšířit zemědělské podnikání v oblasti výkrmu skotu. 
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Novostavba stáje bude mít kapacitu pro 260 ks býků (cca 224 DJ) ve výkrmu o průměrné živé hmotnosti  
cca 429 kg. Do výkrmny budou naskladňována zástavová telata, která budou vykrmována až do jatečné 
hmotnosti cca 650 kg. 

Umístění záměru: 
Kraj: Moravskoslezský 
Obec: Ženklava 
Katastrální území: Ženklava (pozemek parc.č. 842/8) 
 
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 
 
Území pro výstavbu nového areálu se nachází na východním okraji obce Ženklava. Na vymezené ploše  
by měla vzniknout nová moderní stáj pro výkrm býků s doprovodnými objekty. Na západním okraji obce je 
provozován ještě jeden areál živočišné výroby jiného právního subjektu. Navrhovaná stáj je od tohoto areálu 
ve vzdálenosti cca 1200 m.  Vzhledem k této vzdálenosti lze konstatovat, že areály jsou od sebe dostatečně 
vzdáleny a je tak vyloučena kumulace vlivů s tímto areálem. Možnost kumulace jinými záměry nebyla také 
zjištěna.   

 Stručný popis technického a technologického řešení záměru: 

Stáj bude halový jednopodlažní objekt o rozměrech 80,135 x 31,22 m, výšce u okapu 4,44 m a v hřebeni 9,84 
m, sklon střechy 21°, orientována v podélné ose Z – V. Součástí stáje jsou venkovní výběhy a hnojné 
koncovka. Základy stáje budou tvořit nové betonové (ŽB) monolitické základové patky a pasy. Konstrukce haly 
bude ocelová rámová bez vnitřních podpor. Boční a štítové stěny budou ŽB monolitické zdi. Podlaha bude  
z betonu vyztuženého Kari sítí. Na boční stěny bude instalována rolovací průsvitná plachta. Opláštění štítu 
bude tvořeno trapézovým plechem v kombinaci dřevěnými hoblovanými prkny. Střešní konstrukce bude 
tvořena rámy ocelové nosné konstrukce haly, ocelovými tenkostěnnými profily Z a střešní krytinou  
z trapézového plechu s prosvětlením. V hřebeni bude osazena hřebenová větrací štěrbina bez regulace 
zajišťující i denní prosvětlení objektu. Budou osazeny okapové žlaby a svody. 

Oznamovatel: 

Tomáš Pustka, IČO: 68336489, Ženklava 41, 742 67 Ženklava - krajským úřadem byl stanoven jako účastník 
řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“). 

Zpracovatel oznámení: 

Ing. Petr Pantoflíček, Přestavlky u Čerčan 14, 257 23 

Odůvodnění 

Krajský úřad obdržel dne 11. 7. 2018 oznámení záměru oznamovatele, zpracované dle přílohy č. 3 zákona  
o posuzování vlivů na životní prostředí. Na základě uvedeného oznámení bylo zahájeno zjišťovací řízení 
u záměru podle § 7 a přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Oznámení bylo rozesláno 
dopisem č. j. MSK 104638/2018 ze dne 17. 7. 2018. Cílem zjišťovacího řízení bylo zjistit, zda uvedený záměr  
má významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude posuzován v celém rozsahu zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí.  
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Záměr je dle přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí zařazen do kategorie II bodu 69 
„Zařízení k chovu hospodářských zvířat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg 
živé hmotnosti)“.  

Charakteristika záměru: 

Záměrem je na východním okraji obce Ženklava vybudovat moderní technologicky nenáročnou stáj pro výkrm 
skotu s pomocnými objekty pro chov a rozšířit zemědělské podnikání v oblasti výkrmu skotu. V areálu bude 
vybudována stáj pro výkrm býků s celkovou kapacitou pro 260 ks býků ve stelivové technologii, dále zpevněné 
betonové hnojiště, jímka na tekutá statková hnojiva, zásobníky krmiva pro automatizovaný systém krmení 
skotu a komunikace.     

Umístění záměru: 

Území pro výstavbu nového areálu se nachází na východním okraji obce Ženklava, na pozemku parc.č. 842/8 
v katastrálním území Ženklava. 

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí: 

Vzhledem k možným vlivům záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí krajský úřad konstatuje,  
že z oznámení záměru vyplývá, že vlivy na obyvatelstvo se negativně neprojeví a nedojde ani ke zvýšení 
zdravotního rizika obyvatelstva realizací či provozem záměru. Rovněž nedojde k významnému negativnímu 
ovlivnění životního prostředí v lokalitě záměru ani jeho okolí. 

Vypořádání vyjádření obdržených k záměru: 

Krajský úřad ve zjišťovacím řízení postupoval v souladu se zásadami dle přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí a vycházel z charakteristiky záměru, umístění záměru a charakteristiky předpokládaných 
vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. V rámci zjišťovacího řízení krajský úřad vycházel především 
z obdrženého oznámení záměru zpracovaného dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
a z vyjádření doručených k předloženému oznámení záměru. 

Informace o oznámení záměru byla zveřejněna dne 20. 7. 2018 na úřední desce krajského úřadu 
a na internetu www.msk.cz, odkaz veřejná správa – úřední deska - E.I.A, SEA – Projednávané záměry: 
Novostavba stáje pro skot - Ženklava. Lhůta 30 dnů pro zaslání vyjádření k oznámení záměru tedy uplynula 
dne 19. 8. 2018. V uvedené lhůtě se k oznámení záměru vyjádřili: 

1. dotčený správní orgán Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, se sídlem 
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava; č.j. KHSMS 38180/2018/NJ/HOK ze dne 8. 8. 2018,  

2. dotčený správní orgán Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, se sídlem 
Valchařská 15, 702 00 Ostrava; č.j. ČIŽP/49/2018/7945 ze dne 13. 8. 2018, 

3. dotčený územně samosprávný celek obec Ženklava dopisem ze dne 14. 8. 2018, 
4. dotčený správní orgán Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava;  

č.j. MSK 121366/2018 ze dne 17. 8. 2018, 
5. dotčený správní orgán Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí, č.j. 36981/2018/SkMa ze dne 

20. 8. 2018. 

Krajský úřad stanovil, že účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu je Tomáš Pustka, IČO: 68336489, 
Ženklava 41, 742 67 Ženklava (oznamovatel).  

V rámci zjišťovacího řízení byla doručena vyjádření, v nichž dotčené správní orgány nepožadovaly posuzování 
záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Dotčený územně samosprávný celek 
Obec Ženklava požadoval posuzování záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
z důvodu nedořešené dopravní obslužnosti. Požadavky a doporučení obsažené v došlých vyjádřeních jsou 

http://www.msk.cz/
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konkrétně řešitelné v rámci následných správních řízení, v nichž budou k dispozici také podrobnější údaje 
o záměru. V rámci lhůty zjišťovacího řízení se k oznámení záměru nevyjádřila veřejnost ani dotčená veřejnost. 
Krajský úřad vypořádává vyjádření obdržená k záměru ve lhůtě k vyjadřování následovně. 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, nepožaduje záměr 
posuzovat v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.   

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, nepožaduje záměr posuzovat 
v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pouze uvádí upozornění, která jsou 
určena oznamovateli a nemají zásadní vliv na posouzení záměru. 

Obec Ženklava požaduje posuzování záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí z důvodu nedořešené dopravní obslužnosti. Požadavek není řešitelný v rámci procesu EIA. 
Stavba není v rozporu s Územním plánem obce Ženklava. Posuzování záměru v celém rozsahu zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí by bylo neúčelné a nadbytečné. 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený 
správní úřad, ve svém vyjádření k předloženému oznámení záměru upozorňuje na zákonné povinnosti 
týkající se ochrany zemědělského půdního fondu. Krajský úřad nepožaduje záměr posuzovat v celém 
rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí nepožaduje záměr posuzovat v celém rozsahu 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pouze upozorňuje na nesrovnalosti týkající se vodního 
zdroje, jedná se mj. o překlep v uvedení parcelního čísla. 

Součástí oznámení záměru bylo stanovisko orgánu ochrany přírody (krajský úřad) ze dne 27. 6. 2018  
(č.j. MSK 93899/2018) podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve kterém konstatoval, že záměr nemůže 
mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvost  evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.  

Úplná znění vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení u záměru jsou k nahlédnutí na krajském úřadu 
nebo na internetu (anonymizovaná verze) na adrese www.msk.cz, odkaz veřejná správa – úřední deska - 
E.I.A, SEA – Projednávané záměry: Novostavba stáje pro skot - Ženklava; kód záměru MSK2108. 

Podle § 7 odst. 6 věty první zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, dojde-li příslušný úřad k závěru,  
že záměr nebo jeho změna nebudou posuzovány podle tohoto zákona, vydá o tom rozhodnutí, které je prvním 
úkonem v řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“). 

S ohledem na vše uvedené, zejména na základě informací uvedených v oznámení záměru, vyjádření 
dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného 
podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo zjištěno,  
že posuzování záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí by bylo neúčelné 
a nadbytečné a krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

Krajský úřad, podle § 16 odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, žádá dotčený územně 
samosprávný celek (obec Ženklava) o zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce dotčeného územního 
samosprávného celku po dobu 15 dnů. Zároveň krajský úřad žádá dotčený územně samosprávný celek  
o zaslání vyrozumění o vyvěšení rozhodnutí na své úřední desce. 
 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 a následujících správního řádu. Právo podat odvolání 
proti tomuto rozhodnutí má podle § 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí oznamovatel 
a dotčená veřejnost podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Odvolání 
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se podává k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího krajského úřadu, a to ve lhůtě 
dle § 83 odst. 1 správního řádu, tedy do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Splnění podmínek 
podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí doloží dotčená veřejnost v odvolání. 
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, 
proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu 4 
stejnopisů. Včas podané a přípustné odvolání proti rozhodnutí má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný 
účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 

 

Ing. Dana Kučová                                                       
vedoucí oddělení 
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství 

 

 

 

Rozdělovník   

I. Doručuje se veřejnou vyhláškou: 
 

1. Oznamovatel: Tomáš Pustka, Ženklava 41, 742 67 Ženklava 
 

2. Dotčené územní samosprávné celky: 
a) Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava 
b) Obec Ženklava, Ženklava 243, 742 67 Ženklava 

3. Dotčené správní úřady: 
a) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, se sídlem Valchařská 15, 702 00 

Ostrava, 
b) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, se sídlem Na Bělidle 724/7, 

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 
c) Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice,  
d) Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava - zde.   

 

II. Doručuje se prostřednictvím datové schránky: 

K vyvěšení na úřední desku územního samosprávného celku podle § 16 odst. 3 až 5 zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí: Obec Ženklava, Ženklava 243, 742 67 Ženklava 
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