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                                                                            Odbor výkonu státní správy VI
                                                                                        Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
                                                                                        pracoviště : Resslova 1229/2a
                                                                                        500 02 Hradec Králové

Hradec Králové dne 4. 2. 2019
Č. j.: MZP/2018/550/1611
Sp. zn.: ZN/MZP/2018/550/199 

R O Z H O D N U T Í

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) rozhodlo o odvolání obce Čistá se 
sídlem Čistá 376, PSČ: 569 56, IČ: 00276545 (dále též „obec Čistá“ nebo „odvolatel“), ze 
dne 23. 10. 2018, proti rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje (dále též jen „krajský 
úřad“) č. j. KrÚ 62284/2018 ze dne 8. 10. 2018 (dále též jen „integrované povolení“ nebo „IP“), 
které bylo vydáno podle § 13 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování 
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o integrované prevenci“), a kterým byl společnosti 
Zemědělské družstvo Dolní Újezd se sídlem Dolní Újezd 471, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle, 
IČ: 00129488 (dále též jen „ZD Dolní Újezd“) povolen provoz zařízení „Čistá – farma pro výkrm 
drůbeže“ (dále též jen „zařízení“) zařazeného pod bodem 6.6. písm. a) „Intenzivní chov drůbeže 
nebo prasat s prostorem pro více než 40 000 ks drůbeže“ v příloze č. 1 k zákonu o integrované 
prevenci a které je umístěno v obci Čistá, katastrální území (dále též jen „k. ú.“) Čistá u 
Litomyšle, kód zařízení MZPJKH6ZMD07 takto: 

Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 62284/2018 ze dne 
8. 10. 2018 se podle § 90 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“) ruší a věc vrací krajskému úřadu 
k novému projednání.

O d ů v o d n ě n í

Záměr „Čistá – farma pro výkrm drůbeže“ má být umístěn do stávajícího areálu živočišné výroby 
v k. ú. Čistá u Litomyšle a zahrnuje výstavbu 6 nových hal pro výkrm brojlerů s kapacitou 6 x 
40 000 ks (celkem 384 dobytčích jednotek). Nové haly budou postaveny na místě stávajících 
objektů sloužících pro výkrm brojlerů a odchov jalovic s kapacitou 50 000 ks brojlerů a 350 ks 
jalovic (celkem 297 dobytčích jednotek). Záměr je uveden v příloze č. 1 k zákonu 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o EIA“) v kategorii I pod bodem 68 
písm. a) jako Zařízení k chovu drůbeže s prostorem pro více než 85 000 ks kuřat, tj. záměr, 
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který podle § 4 písm. a) zákona o EIA vždy podléhá posouzení vlivů na životní prostředí. 
Dokumentace byla vypracována v červenci 2017 Ing. Petrem Pantoflíčkem (osvědčení odborné 
způsobilosti č. j. 1547/197/OPVŽP/95 ze dne 13. 6. 1995, prodlouženo rozhodnutím č. j. 
96790/ENV/10 ze dne 29. 11. 2010 a rozhodnutím č. j. 41358/ENV/16 ze dne 13. 7. 2016) a 
předložena krajskému úřadu dne 26. 7. 2017. Přílohami dokumentace byly mimo jiné: 

- rozptylová studie vypracovaná Ing. Petrem Pantoflíčkem,
- stanovení ochranného pásma chovu provedené Ing. Petrem Pantoflíčkem,
- hodnocení zdravotních rizik vypracované jako součást dokumentace Ing. Monikou 

Zemancovou, osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví č. j. 
HEM-300-1.6.05/19411 ze dne 21. 6. 2005, prodlouženo rozhodnutím č. j. 6592-OVZ-
32.1-26.1.10 ze dne 17. 2. 2010 a rozhodnutím č. j. MZDR33894/2015-2/OVZ ze dne 
19. 6. 2015.

Zpracovatel dokumentace vyhodnotil záměr jako ekologicky přijatelný, pokud budou dodrženy 
jím navržené podmínky, které specifikoval pro etapu přípravy a realizace záměru a následný 
provoz. Z hlediska ochrany ovzduší se jedná o tyto podmínky:

Etapa realizace záměru:

- realizovat novou výsadbu dřevin zejména na východním okraji areálu a doplnit stávající 
vzrostlou zeleň na jižním okraji areálu.

Etapa provozu záměru:

- zajistit nakládání podestýlky pouze na hnojných koncovkách stájí nebo uvnitř hal a její 
okamžitý odvoz z areálu,

- provozním řádem dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů zajistit plnění navržených snižujících technologií pro zdroj znečišťování ovzduší 
z hlediska omezování emisí amoniaku v souladu s požadavky metodického pokynu MŽP,

- provozním řádem zajistit povinnost trvalé aplikace biotechnologických přípravků do 
krmiva drůbeže, které prokazatelně snižují emise amoniaku a dalších zápachových látek 
z chovu, a to minimálně o 40 %,

- udržovat komunikace v čistém stavu, zejména při manipulaci se statkovými hnojivy.

Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, Krajská hygienická stanice Pardubického 
kraje (dále jen „KHS“) a Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí (dále též jen „MěÚ 
Litomyšl“) neměly k dokumentaci žádné připomínky. Česká inspekce životního prostředí, oblastní 
inspektorát Hradec Králové (dále jen „ČIŽP“) měla připomínky zejména k rozptylové studii a dále 
poukázala na nedostatečnost navrhovaných opatření k omezení zápachu. Veřejné projednání 
nebylo podle § 17 odst. 1 zákona o EIA nařízeno, protože krajský úřad k dokumentaci neobdržel 
žádné nesouhlasné vyjádření veřejnosti. Dotčená veřejnost ani obec Čistá se k záměru 
nevyjádřily. Posudek k dokumentaci vypracoval Ing. Radek Píša, osvědčení o udělení autorizace 
č. j. 7270/OPVŽP/97, prodlouženo rozhodnutím č. j. 47192/ENV/06, rozhodnutím č. j. 
113632/ENV/10 a rozhodnutím č. j. 46960/ENV/15.

Zpracovatel posudku posoudil dokumentaci a vypořádal se s připomínkami ČIŽP. Souhlasil 
s ČIŽP, že záměrem dojde ke změně imisní situace v okolí záměru, nicméně s ohledem na 
stanovené ochranné pásmo chovu, by to podle jeho názoru nemělo znamenat významnou 
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změnu. Dále uvedl, že rozptylová studie skutečně neobsahuje současný stav imisní situace a 
tedy nemůže obsahovat srovnání se stavem budoucím. Tato neúplnost může být dle zpracovatele 
akceptována, protože byl dostatečně vyhodnocen stav budoucí a ochranné pásmo chovu i přes 
mírné rozšíření nezasahuje do obytné zástavby. Stanovení ochranného pásma chovu je dle 
zpracovatele posudku v otázce šíření emisí pachových látek relevantnějším podkladem než 
rozptylová studie. 

Podle názoru zpracovatele posudku je třeba zajistit, aby bylo možné emise látek obtěžujících 
zápachem dále snižovat, protože nelze vyloučit možné ovlivnění lokality vlivem subjektivních 
vjemů obyvatel bydlících v blízkosti záměru. To bylo důvodem pro doplnění podmínek pro 
přípravu a provoz záměru takto:

- „Již při projektové přípravě připravit stavbu na možnou instalaci dalších technologií pro 
snížení pachové zátěže (například umístění filtrů vzduchu). Toto opatření je výhodné i z 
pohledu možného legislativního vývoje.

- V případě oprávněných stížností obyvatel na pachovou zátěž i při realizaci stávajících 
snižujících technologií a vyčerpání všech provozních opatření pro snížení pachů instalaci 
technologie s definovanou ověřenou účinností pro snížení pachové zátěže (například 
umístění filtrů vzduchu).“

Z podmínek navržených v dokumentaci zpracovatel vypustil podmínky, které vyplývají 
z legislativy a jsou pro provozovatele závazné. V ostatním se zpracovatel posudku ztotožnil s 
autorem dokumentace a navrhnul, aby krajský úřad vydal k záměru souhlasné stanovisko.

Krajský úřad podmínky navržené zpracovatelem posudku převzal a vydal podle § 9a odst. 1 
zákona o EIA souhlasné závazné stanovisko č. j. KrÚ 79649/2017 ze dne 3. 1. 2018, v němž 
stanovil podmínky navržené zpracovatelem posudku a některé další podmínky. Následně byla 
podle § 9a odst. 6 zákona o EIA vydána další 2 závazná stanoviska k ověření změn, a to pod 
č. j. KrÚ 43251/2018 ze dne 30. 7. 2018 pro společné územní a stavební řízení a pod č. j. KrÚ 
56134/2018 ze dne 8. 8. 2018 pro řízení o vydání integrovaného povolení. 

Dne 10. 5. 2018 obdržel krajský úřad žádost ZD Dolní Újezd o vyjádření k projektové 
dokumentaci s názvem „Čistá – farma pro výkrm drůbeže“ z hlediska ochrany ovzduší. Žádost 
krajský úřad posoudil jako žádost o vydání závazného stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. b) a 
c) zákona o ochraně ovzduší ke společnému územnímu a stavebnímu řízení. Přílohou žádosti 
byla rozptylová studie zmíněná výše v textu. Předmětem žádosti byla demolice stávajících objektů 
pro výkrm brojlerů s kapacitou 50 000 ks a odchov jalovic s kapacitou 350 ks a výstavba 6 nových hal 
pro výkrm brojlerů s kapacitou 6 x 40 000 ks brojlerů. Při vydání závazného stanoviska k umístění a 
stavbě vyjmenovaného zdroje podle § 11 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. j. KrÚ 36222/2018/OŽPZ/PI 
ze dne 17. 5. 2018 krajský úřad dále vycházel ze souhlasného závazného stanoviska dle zákona 
o EIA. S umístěním a stavbou předmětného vyjmenovaného zdroje – uvedeného v příloze č. 2 
k zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 8. jako „Chovy hospodářských zvířat s celkovou 
projektovanou roční emisí amoniaku nad 5 tun včetně“ krajský úřad souhlasil bez podmínek.

Dne 6. 8. 2018 obdržel krajský úřad žádost společnosti ZD Dolní Újezd o vydání IP včetně příloh. 
Předmětem žádosti bylo zařízení, které je zařazeno pod bodem 6.6. písm. a) „Intenzivní chov 
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drůbeže nebo prasat s prostorem pro více než 40 000 ks drůbeže“ v příloze č. 1 k zákonu o 
integrované prevenci a které je umístěno v obci Čistá, katastrální území Čistá u Litomyšle.

K žádosti o vydání IP se dne 31. 8. 2018 vyjádřila obec Čistá. Své připomínky vyjádřila v 7 
bodech. V bodě 6. obec Čistá uvedla, že nesouhlasí s hodnocením uvedeným v dokumentaci 
k záměru ani s hodnocením zpracovatele posudku vypracovaného dle zákona o EIA. Obec Čistá 
nesouhlasí s názorem, že imisní zatížení lokality nebude významné, protože chybí porovnání se 
současným stavem. Obec Čistá se domnívá, že imisemi bude významně narušena pohoda 
obyvatel a užívání sousedících a dotčených pozemků.

V bodě 7. obec Čistá konstatuje, že mohly být uplatněny BAT techniky, které lépe přispívají 
k ochraně životního prostředí konkrétně výměníky tepla, které redukují náklady a zejména emise 
z vytápění.

ČIŽP, KHS, orgán ochrany ovzduší krajského úřadu ani MěÚ Litomyšl neměly k žádosti o vydání 
IP žádné připomínky. Své vyjádření pod č. j. CEN/20/1832/2018 ze dne 7. 9. 2018 dále poskytla 
CENIA, česká informační agentura životního prostředí (dále též jen „CENIA“). Jako odborně 
způsobilá osoba se zabývala aplikací BAT v žádosti o vydání IP a konstatovala, že zařízení je 
v souladu s BAT s výjimkou nedostatků specifikovaných ve vyjádření CENIA ze dne 7. 9. 2018.

Krajský úřad vyzval ZD Dolní Újezd, aby odstranil nedostatky žádosti specifikované CENIA. Dne 
17. 9. 2018 byly doplněny relevantní údaje o souladu zařízení s nejlepšími dostupnými 
technikami. Krajský úřad oznámil opatřením č. j. KrÚ 63577/2018 ze dne 17. 9. 2018 účastníkům 
řízení o vydání IP, že byly shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí a stanovil jim lhůtu 
k vyjádření se k podkladům. Obec Čistá se vyjádřila dopisem č. j. 267/18 ze dne 2. 10. 2018, 
v němž požaduje, aby byly nedostatky specifikované ve vyjádření CENIA uvedeny do souladu 
s BAT a dále požaduje projednání svých předchozích námitek zaslaných krajskému úřadu.

Rozhodnutím krajského úřadu č. j. KrÚ 62284/2018 ze dne 8. 10. 2018 bylo ZD Dolní Újezd 
podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci vydáno integrované povolení k provozu 
zařízení „Čistá – farma pro výkrm drůbeže“.

V odůvodnění integrovaného povolení vypořádal krajský úřad všechny připomínky obce Čistá a 
dále konstatoval, že po doplnění žádosti ZD Dolní Újezd ze dne 17. 9. 2018 je zařízení v souladu 
s BAT.

Integrované povolení bylo obci Čistá doručeno dne 10. 10. 2018. Odvolání obce Čistá bylo 
krajskému úřadu doručeno dne 23. 10. 2018. Odvolací důvody jsou uvedeny v bodech II. až V. 
odvolání.

V bodě II. se obec Čistá odvolává proti všem výrokům integrovaného povolení. 

V bodě III. obec Čistá konstatuje, že rozptylová studie, která je podle § 11 odst. 9 zákona o 
ochraně ovzduší povinným podkladem pro vydání závazného stanoviska k umístění stavby 
stacionárního zdroje uvádí nesprávné, nepřesné a zavádějící údaje nebo zde důležité údaje 
chybí. Své námitky obec Čistá konkretizuje v bodě IV takto:

1. Kap. D.I.1.3. Zdravotní rizika (str. 42 dokumentace) je zpracována na základě nesprávných 
katastrálních údajů, protože neuvádí, že zemědělský areál je z východní strany obklopen parc. 
č. 6472 – obecní cestou, která propojuje obce Čistá a Janov a je hojně využívána obyvateli. 
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Rozptylová studie neurčuje, jaké imisní zatížení je při používání této komunikace, přestože 
ventilátory zamýšlených hal jsou namířeny přímo na obecní cestu.

2. Kap. B.III.1.1. Hlavní bodové zdroje prachu (str. 25 dokumentace). Rozptylová studie 
nezahrnuje výpočet spadu prachu, přestože uvádí jako hlavní zdroj znečišťování ovzduší 
ventilátory namířené na obecní cestu.

3. Rozptylová studie (str. 14) – kap. 3.3. Meteorologické podklady neobsahuje důvody volby 
větrné růžice z obce Trstěnice a neobsahuje popis jejího případného vlivu na výsledky. Obec 
Trstěnice je vzdálena vzdušnou čarou 1 km v členitém terénu, což může zkreslovat představu o 
skutečné vzdálenosti.

4. Rozptylová studie (str. 14) – v kap. 3.6. Hodnocení úrovní znečištění v předmětné lokalitě 
zpracovatel vychází z výsledků z nejbližší měřicí stanice Českého hydrometeorologického ústavu 
č. 1465 – Pardubice – Dukla, kde jsou sledovány i imise amoniaku. 

V kap. C.II.2 Stav znečištění ovzduší (str. 39 dokumentace) se uvádí, že znečištění ovzduší 
produkované zemědělskými objekty je ve srovnání s průmyslem a dopravou zanedbatelné. 
V úvahu připadají dle zpracovatele dokumentace drobné chovy v obci Čistá. Vzhledem 
k vlastnostem amoniaku a postupnému ubývání těchto zdrojů jsou tyto zdroje nevýznamné.

Zpracovatel v rozptylové studii konstatuje, že se v širším okolí záměru žádné významné zdroje 
amoniaku nevyskytují, i když v obci Trstěnice vzdálené 1 km je chov dobytka, velkochov drůbeže 
je v 3 km vzdálené obci Janov a v 5 km vzdáleném v Osíku u Litomyšle. Další chovy jsou v obcích 
Jarošov, Desná atd.

Podle názoru obce Čistá s ohledem na nadmořskou výšku, typ krajiny a typ zástavby nemají 
data ze stanice Pardubice – Dukla dostatečnou vypovídací schopnost. Lépe by vyhovovala data 
z přibližně stejně vzdálené monitorovací stanice Hošťalovice, která více odpovídá i charakterem 
krajiny.

5. Rozptylová studie (str. 14) – kap. 6. Závěrečné hodnocení uvádí, že dříve platný imisní limit 
pro amoniak nebude u nejbližší obytné zástavby překračován a nelze také očekávat významné 
obtěžování obyvatelstva trvalým zápachem z farmy pro výkrm brojlerů. Nejnižší čichový práh 
amoniaku bude v nejbližší obytné zástavbě překračován pouze po dobu několika desítek hodin 
až několika dní v roce. Vzhledem k prokazatelnému snížení emisí amoniaku ze stájí 
v navrhovaném redukovaném stavu je předložený záměr dle zpracovatele rozptylové studie 
akceptovatelný.

Obec Čistá namítá, že se rozptylová studie zabývá pouze nejbližšími obytnými budovami a pomíjí 
budovy v údolí vzdálené od areálu cca 500 m, kde jsou zápach i hluk postižitelné i při současných 
podmínkách. Ke zhoršení dochází v inverzním počasí v zimním období, kde významně přispívají 
lokální topeniště, čímž se rozptylová studie nezabývala.

V bodě V. odvolání obec Čistá konstatuje, že hodnocení vlivů na životní prostředí pro předmětný 
záměr není založeno na správných datech a údajích. Trvá na přezkoumání rozptylové studie a 
dokumentace, které byly podkladem.

V bodě VI. obec Čistá navrhuje, aby bylo rozhodnutí krajského úřadu zrušeno případně zrušeno 
a vráceno k novému projednání.
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Dopisem ze dne 13. 11. 2018 se k odvolání vyjádřilo ZD Dolní Újezd jako žadatel o vydání 
integrovaného povolení.

ZD Dolní Újezd konstatuje, že obec Čistá ve svém odvolání neuvádí, na jaké dokumenty se 
přesně odkazuje, z připomínek lze dovodit, že se jedná o připomínky k dokumentaci dle zákona 
o EIA, k integrovanému povolení se obec přímo nevyjadřuje v žádném z bodů.

K bodu III. odvolání ZD Dolní Újezd uvádí, že rozptylová studie není povinným podkladem pro 
vydání závazného stanoviska dle zákona o ochraně ovzduší pro vyjmenovaný zdroj uvedený 
v příloze č. 2 k témuž zákonu pod kódem 8. „Chovy hospodářských zvířat s celkovou roční 
projektovanou spotřebu amoniaku nad 5 tun včetně“.

K námitkám uvedeným v bodě IV. ZD Dolní Újezd konstatuje:

K bodu 1. a 2. ohledně imisního zatížení na komunikaci vedoucí kolem zemědělského areálu 
v důsledku emisí prachových částic a emisí látek obtěžujících zápachem ZD Dolní Újezd uvádí, 
že rozptylové studie jsou určeny pro vyhodnocení míst s dlouhodobým pobytem obyvatel. 
Požadavek na hodnocení komunikací a krátkodobý pachový vjem během cesty je zcela 
irelevantní. Zemědělská výroba patřila do území i v minulosti a nelze souhlasit s jejím 
omezováním i s ohledem na nízkou četnost využití cesty.

K bodu 3., v němž obec Čistá zpochybňuje volbu větrné růžice, ZD Dolní Újezd uvádí, že 
rozptylová studie byla zpracována jako fakultativní podklad pro hodnocení EIA. Na vyhodnocení 
denních maxim nemá větrná růžice vliv, protože je počítáno s nejhoršími podmínkami a terénní 
konfigurací.

K bodu 4. odvolání ZD Dolní Újezd uvádí, že širším okolím je myšleno území, na kterém lze 
kalkulovat s možnými přímými interakcemi sledovaných znečišťujících látek (zápachu), zpravidla 
se jedná o území vymezené sítí referenčních bodů. Dále konstatuje, že amoniak není již několik 
let sledován na žádné monitorovací stanici, v Hošťalovicích nebyl sledován nikdy.

K bodu 5. odvolání, které namítá nedostatečnou vypovídací schopnost rozptylové studie, ZD 
Dolní Újezd konstatuje, že požadované údaje lze dovodit z výpočtové sítě referenčních bodů. 
Informace jsou dostupné na str. 26 – 31 rozptylové studie.

Spis byl dne 16. 11. 2018 předán ministerstvu. Ministerstvo nejprve ověřilo, že je odvolání obce 
Čistá včasné a přípustné. 

Podle 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 téhož 
zákona 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 nesprávnosti rozhodnutí nebo 
řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí 
napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Obec Čistá v bodě II. odvolání uvedla, že se odvolává proti všem výrokům rozhodnutí krajského 
úřadu. V bodech III. – V. odvolání je napadena rozptylová studie, která byla přílohou 
dokumentace EIA a podkladem pro vydání závazného stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. b) a 
c) zákona o ochraně ovzduší k umístění a stavbě vyjmenovaného zdroje v rámci akce „Čistá – 
farma pro výkrm drůbeže“.

mailto:posta@mzp.cz
http://www.mzp.cz/


Č. j.: MZP/2018/550/1611

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 

(+420) 26712-1111 
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4 
www.mzp.cz

7/12

Podle § 37 odst. 1 správního řádu je podání úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání 
se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. 

Odvolání obce Čistá ministerstvo posoudilo podle jeho obsahu jako podnět k přezkumu 
závazného stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně ovzduší, odvolání proti 
souhlasnému závaznému stanovisku dle zákona o EIA a proti rozhodnutí krajského úřadu, 
kterým bylo vydáno ZD Dolní Újezd integrované povolení k provozu zařízení „Čistá – farma pro 
výkrm drůbeže“.

Podle § 149 odst. 6 správního řádu lze nezákonné závazné stanovisko zrušit nebo změnit 
v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který 
závazné stanovisko vydal. Podle § 149 odst. 5 správního řádu druhoinstanční správní orgán v 
odvolacím řízení posoudí, zda lze závazné stanovisko potvrdit nebo je třeba je změnit.  

Dopisem č. j. MZP/2018/550/1612 ze dne 22. 11. 2018 požádalo ministerstvo krajský úřad o 
předložení spisu ve věci „Posouzení vlivu záměru Čistá – farma pro výkrm drůbeže“ na životní 
prostředí a spisu ve věci umístění a stavby farma pro výkrm drůbeže Čistá. Spis SpKrÚ 
51641/2017 OŽPZ OIP (závazné stanovisko dle zákona o EIA) a spis SpKrÚ 34263/2018/OŽPZ 
(závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší) byly ministerstvu doručeny dne 28. 11. 2018 
a dále doplněny podáním ze dne 15. 1. 2019, 17. 1. 2019 a 22. 1. 2019.

Výsledkem přezkumu závazného stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně 
ovzduší ve zkráceném přezkumném řízení podle § 98 správního řádu bylo rozhodnutí 
ministerstva č. j. MZP/2019/550/100 ze dne 28. 1. 2019, které nabylo právní moci dne 
31. 1. 2019 (dále též jen „rozhodnutí ministerstva ze dne 28. 1. 2019“). Tímto rozhodnutím bylo 
předmětné závazné stanovisko zrušeno a věc byla vrácena krajskému úřadu k novému 
projednání. Ministerstvo dospělo k názoru, že je předmětné závazné stanovisko 
nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů a rozhodlo tak, jak je uvedeno. 

Obsah žádosti o vydání integrovaného povolení je specifikován v § 4 zákona o integrované 
prevenci. Podle § 4 písm. o) zákona o integrované prevenci musí žádost obsahovat podklady, 
které jsou vyžadovány pro vydání rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů podle zvláštních 
právních předpisů a integrované povolení je má nahradit. Rozhodnutím ministerstva ze dne 
28. 1. 2019 byl zrušen jeden z podkladů pro vydání integrovaného povolení.

Řízení o vydání integrovaného povolení je podle § 3 písm. g) bodu 10. zákona o EIA navazujícím 
řízením vedeným k záměru, který podléhá posouzení vlivu záměru na životní prostředí. Podle 
§ 9b odst. 5 zákona o EIA vychází správní orgán v navazujícím řízení také z dokumentace. 
Součástí dokumentace k záměru „Čistá – farma pro výkrm drůbeže“ byla rozptylová studie 
vypracovaná Ing. Petrem Pantoflíčkem, která byla v odvolání zpochybněna obcí Čistá.

Podle § 11 odst. 9 zákona o ochraně ovzduší se rozptylová studie vypracovává pro vyjmenované 
stacionární zdroje, které jsou označeny ve sloupci A v příloze č. 2 k tomuto zákonu pro 
znečišťující látky, které mají stanoveny imisní limity v příloze č. 1 k témuž zákonu. Chovy 
hospodářských zvířat nejsou označeny ve sloupci A v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, 
z hlediska ochrany ovzduší není pro tyto zdroje vyžadována rozptylová studie.

Z dokumentace vyplývá, že výkrm drůbeže je zdrojem emisí amoniaku, sirovodíku, oxidu 
uhličitého, prachových částic a látek obtěžujících zápachem.
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Chovy hospodářských zvířat s roční projektovanou emisí amoniaku nad 5 tun včetně mají dle 
bodu 7.1. v části II. přílohy č. 8 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., ve znění účinném do 31. 8. 2018, 
stanovenu podmínku provozu: „Za účelem předcházení emisí znečišťujících látek obtěžujících 
zápachem zajistit na všech částech technologie technicko-organizační opatření ke snížení těchto 
emisí např. využitím snižujících technologii, jejichž seznam je uveden ve Věstníku Ministerstva 
životního prostředí.“ 

Od 1. 9. 2018, kdy nabyla účinnosti vyhláška č. 190/2018 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 415/2012 Sb., je technická podmínka rozšířena takto: „Za účelem předcházení emisí 
znečišťujících látek obtěžujících zápachem zajistit na všech částech technologie, včetně 
uskladnění a aplikace exkrementů, technicko-organizační opatření ke snížení těchto emisí např. 
využitím snižujících technologii, jejichž seznam je uveden ve Věstníku Ministerstva životního 
prostředí.“ Aktuálně platný seznam snižujících technologií byl zveřejněn ve věstníku v lednu 
2018 a nahradil původní seznam z roku 2013.

Z výše uvedeného vyplývá, že je žádoucí omezovat emise amoniaku a dalších látek obtěžujících 
zápachem z provozu záměru. Imisní limity pro tyto látky však platná legislativa nestanoví, a 
úroveň znečištění (imisní zatížení) ovzduší těmito látkami není monitorována.

Emise amoniaku z chovů hospodářských zvířat jsou stanovovány výpočtem z dílčích emisních 
faktorů, které jsou pro jednotlivé kategorie zvířat a použitou technologii chovu uvedeny v 
Metodickém pokynu odboru ochrany ovzduší „k zařazování chovů hospodářských zvířat podle 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto 
stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů“ 
z 11. 2. 2013 (dále též jen „metodický pokyn z roku 2013“) resp. v aktuálním metodickém 
pokynu z ledna 2018. Vypočtená roční emise amoniaku je rozhodná pro zařazení chovu dle 
přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. Skutečná vypočtená roční emise amoniaku je stanovena 
po odečtení snižujících technologií, které jsou při provozu zdroje uplatněny.

Odvoláním napadená rozptylová studie byla vypracována pro amoniak. Imisní limit pro amoniak 
byl stanoven nařízením vlády č. 350/2002 Sb., ve znění účinném do 31. 10. 2005. Po tomto datu 
legislativa imisní limit amoniaku nestanoví. Imisní monitoring byl v roce 2005 prováděn pouze 
na dvou měřicích stanicích, a to na stanicích Most a Pardubice-Dukla v souvislosti s emisemi z 
průmyslových zdrojů. V obou případech se jedná o stanice, které jsou klasifikovány jako městské 
pozaďové. Tyto lokality byly pro monitoring zvoleny v souvislosti s emisemi z chemického 
průmyslu, který se v jejich blízkosti nachází. V první polovině roku 2015 bylo měření amoniaku 
na obou lokalitách ukončeno. Na měřicí stanici Hošťalovice nebyly imise amoniaku nikdy 
monitorovány, nemohl být tedy splněn požadavek obce Čistá, ohledně využití dat z této stanice.

Zpracovatel rozptylové studie vycházel z teoreticky vypočtené roční emise amoniaku. Roční 
emise amoniaku ze stáje byla snížena v důsledku předpokládaného přidávání biotechnologického 
přípravku do krmiva. Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl proveden ve výpočtové čtvercové síti 
o kroku 50 m, která představuje celkem 225 výpočtových bodů (plocha 700 x 700 m). Výsledky 
byly porovnány s dříve platným imisním limitem (100 µg/m3) pro amoniak a nejnižší hodnotou 
hmotnostní koncentrace publikovanou pro čichový práh amoniaku (27 μg/m3). Dále byly vybrány 
body z výpočtové sítě, které reprezentují nejbližší obytnou zástavbu a v těchto bodech byl 
proveden i výpočet doby překročení čichového prahu amoniaku 27 μg/m3. Doba překročení se 
pohybovala od 0 do 154,5 h za rok.

mailto:posta@mzp.cz
http://www.mzp.cz/


Č. j.: MZP/2018/550/1611

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 

(+420) 26712-1111 
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4 
www.mzp.cz

9/12

Zpracovatel rozptylové studie konstatoval, že lze s jistotou předpokládat, že dříve platný imisní 
limit (100 µg/m3) nebude v případě navrhovaného stavu u nejbližší obytné zástavby obce 
překračován. Nelze také očekávat významné obtěžování obyvatelstva trvalým zápachem z chovu 
zvířat, neboť nejnižší čichový práh amoniaku bude v nejbližší obytné zástavbě obce překračován 
pouze po dobu několika desítek hodin až několika dní v roce. Dále zpracovatel rozptylové studie 
uvedl, že je nutné dodržovat navržené snižující technologie redukující emise amoniaku.

Z výsledků rozptylové studie vycházela při hodnocení zdravotních rizik Ing. Monika Zemancová, 
držitelka osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví, která rovněž 
konstatovala, že rozptylová studie byla vypracována nad rámec požadavků zákona o ochraně 
ovzduší. Výpočty v rozptylové studii autorka hodnocení zdravotních rizik akceptovala a nebyly 
připomínkovány ani příslušným orgánem ochrany zdraví (KHS).

K ještě nevypořádaným odvolacím námitkám ministerstvo uvádí:

Ministerstvo považuje námitky obce Čistá ke kap. D.1.1.3. Zdravotní rizika dokumentace 
k použitým katastrálním datům (označení obecní cesty) za formální bez vlivu na fakta 
prezentovaná v této kapitole. Ministerstvo nesouhlasí s tím, že nebylo hodnoceno bezprostřední 
okolí farmy. Jak již bylo uvedeno, výpočty byly provedeny ve čtvercové síti pro 225 výpočtových 
bodů (viz tabulková část rozptylové studie str. 26 – 31).

K námitce, že rozptylová studie nezahrnuje výpočet spadu prachu, ministerstvo uvádí, že 
rozptylová studie není povinným podkladem pro chovy hospodářských zvířat. Hodnocení 
produkce prachu a vlivu případných emisí prachových částic je provedeno na str. 25, 52 a 53 
dokumentace. 

Podle názoru ministerstva lze akceptovat pro výpočty rozptylové studie odhad větrné růžice pro 
obec Trstěnice, která je umístěna cca 1 km jižně a má dostatečnou vypovídací schopnost pro 
účel, k němuž byla použita. Rozptylová studie byla vypočtena pro maximální průměrné roční 
koncentrace a pro maximální krátkodobé hodinové koncentrace. Maximální krátkodobá hodinová 
koncentrace cmax je navíc stanovena bez ohledu na třídy stability ovzduší a rychlost větru. 
Ministerstvo na tomto místě pouze postrádá informaci při jaké třídě stability ovzduší, jaké 
rychlosti větru a při jakém směru větru bude cmax dosahováno.

Ministerstvo souhlasí s odvolatelem, že pojem širší okolí, který je používán zpracovatelem 
rozptylové studie, je vágní. Nicméně z rozptylové studie vyplývá, že byla zpracována pro plochu 
o rozměrech 700 x 700 m, v níž jsou zahrnuty objekty nejbližší obytné zástavby. Obecně je 
požadováno, aby byly mezi podklady zahrnuty i údaje o emisích, které jsou vypouštěny z 
technologicky propojených či navazujících záměrů (i jiných provozovatelů), pokud jsou situovány 
v bezprostředním sousedství posuzovaného záměru. Jedná se např. o provozy/zdroje, kde 
konečný produkt jednoho stacionárního zdroje (palivo, polotovar, surovina, apod.) je vstupem 
druhého nebo o emise z dopravy výrobků, odpadů, surovin. Emise produkované dalšími 
stacionárními zdroji by měly být promítnuty do imisního pozadí v posuzované lokalitě. 

I přes dílčí připomínky lze dle názoru ministerstva rozptylovou studii akceptovat.

Výsledkem řízení ve věci „Posouzení vlivu záměru Čistá – farma pro výkrm drůbeže“ na životní 
prostředí bylo souhlasné závazné stanovisko, které stanovilo v závazné části podmínky pro 
přípravu, realizaci a provoz záměru.
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Jak již bylo uvedeno, je správní řízení o vydání integrovaného povolení podle § 3 písm. g) bodu 
10. zákona o EIA navazujícím řízením vedeným k záměru. Závazné stanovisko k posouzení vlivu 
na životní prostředí je podle § 9a odst. 3 zákona o EIA podkladem pro vydání rozhodnutí 
v navazujících řízeních, tedy i v řízení o vydání integrovaného povolení. Podle § 149 odst. 1 
správního řádu je obsah závazného stanoviska závazný pro výrokovou část rozhodnutí v tomto 
konkrétním případě pro integrované povolení.

Souhlasné závazné stanovisko k záměru stanovilo podmínky ochrany ovzduší pro fázi přípravy 
záměru, pro fázi realizace záměru a pro fázi provozu záměru: 

Pro fázi přípravy:

Při projektové přípravě navrhnout opatření ke snížení množství emisí pachových látek, která 
budou realizována v případě oprávněných stížností obyvatel na obtěžování emisemi pachových 
látek, a podmínky, za kterých budou tato opatření realizována.

Pro fázi realizace:

Realizovat novou výsadbu dřevin zejména na východním okraji areálu a doplnit stávající 
vzrostlou zeleň na jižním okraji areálu.

Pro fázi provozu:

V případě oprávněných stížností obyvatel na obtěžování emisemi pachových látek realizovat další 
opatření ke snížení množství emisí pachových látek z provozu zařízení.

Podmínka pro fázi provozu týkající se dalších opatření ke snížení emisí pachových látek, která 
měla být konkretizována ve fázi přípravy záměru, není ve výroku integrovaného povolení 
zahrnuta.

Při řešení problematiky pachové zátěže lokality byl kladen důraz zejména na omezení emisí 
amoniaku. Bylo stanoveno ochranné pásmo chovu, které by nemělo zasahovat do obytné 
zástavby. Výsledky rozptylové studie ale nevylučují možnost, že po omezenou dobu může dojít 
k překročení čichového prahu pro amoniak. Vzhledem k tomu, že pachovou zátěž lokality nelze 
omezit pouze na amoniak, je dle ministerstva žádoucí konkretizovat podmínky ochrany ovzduší 
stanovené v souhlasném závazném stanovisku k záměru a zapracovat je do IP. Krajský úřad 
bude v pokračujícím řízení požadovat, aby ZD Dolní Újezd specifikovalo, jakým způsobem zajistí 
plnění výše uvedených závazných podmínek. Konkrétní návrh krajský úřad zapracuje do 
integrovaného povolení.  

Odvolání obce Čistá směřovalo do všech výroků integrovaného povolení. Po přezkoumání 
spisových podkladů a výrokové části integrovaného povolení dospělo ministerstvo 
k následujícímu:

Integrované povolení ve výroku pod „písm. i) způsob monitorování emisí a technická opatření 
k monitorování emisí,...“  stanoví tuto podmínku:

Pod bodem 1.4. stanoví IP povinnost provádět 1 x za rok výpočet emisí prachu z provozu 
s odkazem na Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší „k zařazování chovů hospodářských 
zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z 
těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních 
zdrojů“ z ledna 2018. Ministerstvo k tomu uvádí, že zmíněný metodický pokyn stanoví emisní 
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faktory pouze pro amoniak, emisní faktory pro prach z chovů hospodářských zvířat nebyly dosud 
stanoveny. Tato podmínka musí být formulována tak, aby ji bylo možné splnit.

Předmětem povolovacího řízení bylo porovnání povolované technologie s nejlepšími dostupnými 
technikami, tj. posouzení souladu povolovaného zařízení s Prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 
2017/302 ze dne 15. února 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách 
(BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro intenzivní chov drůbeže 
nebo prasat.

Problematika pachové zátěže z provozu chovů je řešena mimo jiné i BAT 12, tzv. plánem 
omezování zápachu. Tato nejlepší dostupná technika je uplatňována v případech, kdy se očekává 
obtěžování zápachem citlivých receptorů nebo kde je takové riziko opodstatněné. Krajský úřad 
BAT 12 nekomentoval. V pokračujícím řízení je třeba BAT 12 posoudit.

V zařízení bude umístěn „záložní zdroj elektrické energie“ – pístový spalovací motor o 
jmenovitém tepelném příkonu 0,72 MW spalující motorovou naftu, který je uveden v příloze č. 2 
k zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 1.2. Specifické emisní limity dle bodu 2.2. v části II. 
přílohy č. 2 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „vyhláška 
č. 415/2012 Sb.“) se neuplatní u záložních zdrojů provozovaných méně než 300 hodin ročně. 
Pokud je předpokládáno, že bude záložní zdroj v provozu více než 300 hodin ročně, je třeba 
podle § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb. provést do 4 měsíců po prvním uvedení 
zdroje do provozu jednorázové měření emisí. Následně je podle § 6 odst. 8 zákona o ochraně 
ovzduší úroveň znečišťování zjišťována výpočtem, pokud provozní hodiny záložního zdroje 
nepřekročí 500 hodin ročně, vyjádřeno jako klouzavý průměr za období tří kalendářních let. 
V pokračujícím řízení bude vyjasněno, zda bude nutné provést jednorázové měření emisí po 
prvním uvedení záložního zdroje do provozu. 

Pro úplnost ministerstvo uvádí, že jedním z podkladů žádosti o vydání integrovaného povolení 
byl odborný posudek, který musí splňovat obsahové náležitosti dle přílohy č. 13 k vyhlášce 
č. 415/2012 Sb. Je vyžadován podrobný popis nově pořizovaných zdrojů, ale i popis změn zdrojů 
stávajících. Je vyžadována emisní charakteristika zdroje včetně přehledu o stávajících emisích a 
porovnání s výhledovým stavem. Odborný posudek, který vypracoval Ing. Martin Vraný, 
autorizovaná osoba ke zpracování odborných posudků – rozhodnutí č. j. 1653/820/09/IB ze dne 
24. 6. 2009, stávající stav nepopisuje. Není zřejmé, zda a v jaké míře jsou stáje v areálu užívány 
k výkrmu brojlerů a odchovu jalovic případně kdy byl provoz stájí ukončen. V pokračujícím řízení 
budou chybějící údaje doplněny.

Po přezkoumání spisových podkladů ministerstvo shrnuje:

- bylo zrušeno závazné stanovisko podle § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně 
ovzduší, které bylo podle § 4 písm. o) zákona o integrované prevenci podkladem v řízení 
o vydání integrovaného povolení;

- krajský úřad nepřevzal podmínky ochrany ovzduší ze závazné části souhlasného 
závazného stanoviska dle zákona o EIA;

- v řízení o vydání integrovaného povolení nebylo posouzeno uplatnění BAT 12, tzv. plán 
omezování zápachu;

- v integrovaném povolení nebyly správně stanoveny podmínky pro splnění povinnosti 
provádět 1 x za rok výpočet emisí prachu z provozu zařízení;
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- v řízení o vydání integrovaného povolení nebyly stanoveny podmínky pro uvedení 
záložního zdroje elektrické energie do provozu;

- odborný posudek vypracovaný Ing. Martinem Vraným neobsahuje popis změn zdrojů 
stávajících, chybí přehled o stávajících emisích a porovnání s výhledovým stavem.

Z uvedených důvodů ministerstvo zrušilo napadené integrované povolení a věc vrací krajskému 
úřadu k novému projednání, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í

Toto rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu podle ustanovení § 91 odst. 1 správního řádu 
dále odvolat.

Rozdělovník
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2. Zemědělské družstvo Dolní Újezd, Dolní Újezd 471, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle
3. Pardubický kraj

Po nabytí právní moci

4. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského 
náměstí 125, 532 11 Pardubice

5. Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování, Bří Šťastných 1000, 
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Ing. Libor Hejduk

ředitel odboru výkonu státní správy VI
podepsáno elektronicky
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