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Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Dle rozdělovníku

Č.j:                            Sp. Zn.:                                            Vyřizuje/linka                               V Brně dne:
JMK 126348/2010    S- JMK 126348/2010 OŽP/Svo       Ing. Lenka Svobodová/2636        15. 2. 2011     

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje (dále jen krajským úřadem) jako věcně 
a místně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 20 a § 22 písm. a) zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů podle 
ustanovení § 10 tohoto zákona:  

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 Název záměru: „Farma pro výkrm brojlerových kuřat Valtrovice“

 Kapacita záměru:      

Číslo 
haly/stav

Kategorie Technologie
Naskladňovací 
kapacita (ks)

Průměrný stav DJ

1/ stávající Brojler stelivová 88 000 140,8

2/ stávající Brojler stelivová 88 000 140,8

3/ stávající Brojler stelivová 88 000 140,8

4/ nově 
navrhovaná

Brojler stelivová 88 000 140,8

5/ nově 
navrhovaná

Brojler stelivová 88 000 140,8

Celkem 440 000 704

 Umístění záměru: kraj: Jihomoravský
okres: Znojmo
obec: Valtrovice
k.ú.: Valtrovice
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 Oznamovatel: DAN-MORAVIA AGRAR a.s., zastoupená Ing. Janou
Neradovou, členkou představenstva

 IČ oznamovatele : 25335995

 Sídlo oznamovatele:  Valtrovice 112, 671 27 Hrádek

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ

Zpracovatel dokumentace: Ing. Petr Pantoflíček
Přestavlky u Čerčan 14,
257 23 Přestavlky u Čerčan
Osvědčení odb. způsobilosti: č.j. 1547/197/OPVŽ/95  

Datum předložení dokumentace: 6. 9. 2010 

Zpracovatel posudku: Ing. Miroslav Nešpor
Na Zádole 211, Veleň
250 63 Mratín
Osvědčení odb. způsobilosti: č.j. 32508/06 MŽP ČR

Datum předložení posudku: 14. 12. 2010

Veřejné projednání: S využitím ustanovení § 9 odst. 9 zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů bylo upuštěno od konání veřejného 
projednání.

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti

Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 12. 11. 2010
Vyhotovený posudek byl předložen dne: 14. 12. 2010

V době projednávání dokumentace ani v době projednání posudku nepřišlo žádné vyjádření 
od dotčených obcí (Valtrovice, Křídlůvky) ani od veřejnosti.

Závěry zpracovatele posudku :
Zpracovatel posudku konstatuje, že v dokumentaci záměru je věnována přiměřená pozornost 
popisům technologického a stavebního řešení. Hodnotící část je zpracovaná na dobré odborné 
úrovni, zejména údaje o vstupech a výstupech i popis pravděpodobného ovlivnění životního 
prostředí. Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace a vyjádření dotčených orgánů 
státní správy doporučuje příslušnému orgánu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru 
ve variantě navržené oznamovatelem za respektování podmínek dle bodu III.6. tohoto 
stanoviska. 

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj zastoupený náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Ivo Polákem
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III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU 

1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí 
z hlediska jejich velikosti a významnosti (podle zpracovatele posudku)

Pokud se týká vlastního technického řešení stavby a technologie je možné zcela 
bezpečně konstatovat, že technické a technologické řešení posuzovaného záměru při dodržení 
podmínek řádného provozování, tak jak je specifikováno v dokumentaci, odpovídá 
současným progresivním evropským i světovým zvyklostem řešení posuzované problematiky 
chovu drůbeže. 

S ohledem na charakter stavby, tedy dostavbu dvou nových hal, shodných se 
stávajícími třemi halami a se zachováním současných technologických postupů, je možno 
konstatovat, že vlivy stavby samotné a současně celého areálu nebudou v žádném případě 
představovat významné porušení faktorů pohody obyvatel nejbližší obce a nemohou
negativně ovlivnit jejich zdraví. Toto tvrzení je plně doloženo znaleckým posudkem 
autorizovaného odborníka pro vyhodnocení vlivů stavby na veřejné zdraví včetně možných 
zdravotních rizik, který je doložen v části D. I. posuzované dokumentace.

Z hlediska vlivů na ovzduší je možno konstatovat, že vliv provozu celého záměru na 
imisní situaci v zájmovém území z hlediska imisí hodnocených škodlivin je nízký. 
Odpovídající pozornost byla v dokumentaci věnována emisím amoniaku i pachových látek, 
kde však v současné době nemáme stanoven emisní limit. 

Z charakteru výstavby i provozu lze rovněž předpokládat, že etapa výstavby ani 
provozu posuzovaného záměru nebude znamenat zhoršení akustické situace v posuzovaném 
území ani překračování povolených hygienických limitů.

Vlivy na povrchové a podzemní vody jsou nepříliš významné, neboť realizací záměru 
nedojde k výraznější změně stávajících odtokových poměrů v území. Hydrologické změny v 
důsledku realizace stavby se rovněž nepředpokládají a lze konstatovat, že stavba nebude mít 
žádný negativní vliv na hladiny podzemních vod, průtoky či vydatnost vodních zdrojů. Vlivy 
na povrchové a podzemní vody je možné za předpokladu dodržení všech uvedených opatření 
za málo významné.

Z hlediska vlivů na půdu je hnojivý účinek drůbeží podestýlky příznivý. Negativní vliv 
na půdu není předpokládán. 

Posuzovaný záměr bude vyžadovat vynětí ze ZPF. 
Prostor pro novou výstavbu je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. 

Z hlediska vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje nedojde malými až nepatrnými 
terénními úpravami s minimálním přesunem zeminy k významnějším změnám v místní 
topografii. Nebude nutné zřizovat zemníky či jiná zařízení pro těžbu mimo areál.

Z hlediska vlivů na faunu, flóru a ekosystémy neznamená posuzovaný provoz 
ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů živočichů, včetně 
jejich reprodukčních prostor. Dále nejsou vlastní výstavbou ani provozem ohroženy populace 
jiných druhů živočichů a to již s ohledem na lokalizaci záměru. Posuzovaná stavba není 
v kolizi ani svými vlivy neohrožuje žádný z prvků ÚSES. Speciální opatření během 
výstavby směrem k dotčení živočišných ani rostlinných druhů nejsou nutná.

Z hlediska ochrany krajinného rázu se jedná o rozšíření stávajícího provozu o dvě 
shodné haly. Stavební řešení tak kopíruje již současný ráz areálu. Pro zlepšení zapojení areálu 
do krajiny se doporučuje realizovat výsadbu vhodné zeleně podle plánu ozelenění.

Z hlediska odpadů bude posuzovaný areál ve fázi provozu produkovat poměrně malé 
množství odpadů a to odpadů známých s obvyklými způsoby využití.
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Zpracovatel dokumentace o posouzení vlivů posuzovaného záměru ani zpracovatel 
posudku nenalezli důvody závažného negativního ovlivnění životního prostředí v důsledku 
realizace záměru výstavby areálu v posuzovaném rozsahu.

Je možné konstatovat na základě výše uvedených rozborů, že projektové řešení 
navrženého záměru a celá koncepce vhodného a moderního řešení areálu vytváří příznivé 
předpoklady pro investora, aby mohl realizovat záměr tak, aby nebyly negativně ovlivněny 
antropogenní ani přírodní systémy jako základní složky životního prostředí.

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání 
pokud jde o znečišťování životního prostředí (podle zpracovatele posudku)

Cílem investora posuzovaného záměru je rozšíření stávajícího provozu výkrmu 
brojlerů, který je v současné době realizován ve třech výkrmových halách. Rozšíření provozu 
bude představovat výstavbu dalších dvou shodných hal, které budou provozovány se stejnou 
naskladňovací kapacitou (88.000 ks/halu) a stejnou technologií pro výkrm.

Pro posouzení poměrně podrobného popisu technologického a stavebně technického 
řešení posuzovaného záměru je možno konstatovat, že v koncepci technického a 
technologického řešení nebyly shledány postupy, které by neodpovídaly současnému stavu 
technického pokroku a že je zřejmé, že se jedná o záměr při kterém se budou používat 
moderní technologie šetrné k životnímu prostředí (environment friendly) i zvířatům (welfare). 

Celkově je tedy navržené a v dokumentaci specifikované řešení možné bez zásadních 
výhrad hodnotit jako technologicky progresivní a rovněž je možné navrženou realizaci 
hodnotit z ekologického i etologického hlediska, za předpokladu dodržení dále 
specifikovaných požadavků, jako odpovídající a akceptovatelnou. Celá farma pro výkrm 
brojlerů v tomto finálním pojetí představuje moderní řešení chovu drůbeže, které je 
v drobných obměnách aplikováno v rámci celé ČR.

Vzhledem k charakteru záměru a lokalizaci stavby nebyly shledány závažné vlivy na 
životní prostředí a obyvatele, které by vznikly v důsledku dostavby a následného provozu 
stájí. Je tedy možno konstatovat, že koncepce technického řešení posuzovaného záměru s 
ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o  znečišťování životního prostředí,
eliminuje do značné míry negativní výstupy farmy, takže se mohou projevit pouze v 
nejbližším okolí farmy a možné dopady jsou relativně bezpečné. Nejúčinnější prevencí se z 
tohoto pohledu jeví technologická kázeň, pravidelné kontroly technického stavu jednotlivých 
zařízení, důsledné dodržování provozního řádu velkého zdroje znečišťování ovzduší a zásad 
havarijního plánu včetně řádného poučení odpovědných pracovníků.

3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro 
sledování a rozbor vlivů na životní prostředí (podle zpracovatele posudku)

Pro navrhovaný provoz bude nutné povolit zvýšený odběr podzemní vody tak, aby 
bezproblémově pokryl nově navrhovaný provoz. Všechny stájové podlahy, kejdové kanály a 
jímky zbudovat jako vodotěsné, izolované a nepropustné tak, aby nemohlo dojít k úniku 
škodlivých látek do podloží a následně do povrchových či podzemních vod. Všechny 
vznikající odpady a to jak v době výstavby, provozu i případného ukončení provozu 
likvidovat v souladu se zákonnými podmínkami. Dalším důležitým opatřením bude příprava –
projekt, vlastní výsada a následná údržba nové zelené clony – výsadby nízké, střední i vysoké 
zeleně v prostoru kolem nové části areálu tak, aby navrhovaný provoz byl lépe začleněn do 
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okolního rázu krajiny. V rámci výstavby i následného provozu dodržovat veškeré platné 
bezpečnostní předpisy, dále pak platné veterinární a hygienické předpisy, jakož i 
protinákazová opatření. Úplný a podrobný soupis návrhu opatření je uveden v návrhu 
stanoviska pod bodem č. 6.

4. Pořadí variant, pokud byly předloženy z hlediska vlivů na životní prostředí

V posuzovaném případě je řešena jediná varianta umístění záměru.

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku

Posuzovaná dokumentace byla vypracována v rozsahu přílohy 4 zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

V průběhu projednávání dokumentace se k posuzovanému záměru vyjádřili:

 Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí
Nám. Armády 1213/8, P.0.BOX 36, 669 01 Znojmo 1

Souhrnné vyjádření odboru životního prostředí MěÚ Znojmo bylo vydáno dne 22.9. 2010 pod 
č.j. MUZN 78521/2010 a podepsal je Ing. Jaromír Mička – vedoucí OŽP MěÚ Znojmo.
Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí měl k předložené dokumentaci následující 
připomínky:

- Z hlediska vodoprávního úřadu: Z hlediska zákona o vodách s předloženou 
dokumentací souhlasí. Zvýšení stávajícího odběru podzemní vody, schválení 
havarijního plánu pro řešený provoz a vydání souhlasu vodoprávního úřadu 
k těmto stavbám bude řešeno v rámci změny IP.

Stanovisko: Bez připomínek

- Z hlediska orgánu ochrany přírody: V kapitolách týkajících se územního 
systému ekologické stability (ÚSES) předložená dokumentace upozorňuje na 
sousedící navržené biocentrum na lokální úrovni LBC 10 U farmy, které 
nebude stavbou dotčeno. Východně od stávajícího střediska živočišné výroby 
je vymezen navržený lokální biokoridor, o němž se však dokumentace 
nezmiňuje. Orgán ochrany přírody požaduje, aby stavbou nebyly dotčeny 
pozemky navržených a existujících prvků ÚSES, včetně plochy navrženého 
biokoridoru na místní úrovni. Za předpokladu respektování tohoto požadavku 
je z hlediska zájmů ochrany přírody, jejichž uplatňování je s odvoláním na 
ustanovení § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění, v kompetenci odboru ŽP MěÚ Znojmo jako úřadu obce 
s rozšířenou působností, rozšíření stávajícího zemědělského areálu možné.

Stanovisko: Plánované rozšíření stávající farmy o dvě nové haly bude realizováno pouze 
jižním směrem od stávajících hal a to do prostor, které jsou schváleným územním plánem 
navrženy pro rozšíření stávajícího zemědělského areálu. Východním směrem od areálu (tedy 
za stávající oplocení areálu), kde je vymezen navržený lokální biokoridor, se nebude 
současný provoz v žádném případě rozšiřovat. Také navrhovaným provozem nebudou 
dotčené okolní pozemky stávajících i navržených prvků ÚSES.
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- Z hlediska orgánu odpadového hospodářství: Není námitek
Stanovisko: Bez připomínek

- Z hlediska orgánu ochrany ovzduší: Není námitek
Stanovisko: Bez připomínek

- Z hlediska ochrany ZPF: Není námitek
Stanovisko: Bez připomínek

 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno
Lieberzeitova 14, 614 00 Brno

Vyjádření podle zákona č.100/2001 Sb. bylo vydáno dne 24.9.2010 pod č.j. 
ČIŽP/47IPP/1014437 – vyřizuje ing. Vápeník a  podepsal ing. Tomáš Augustin – vedoucí 
oddělení integrace. 
ČIŽP OI Brno k výše uvedenému záměru nemá z hlediska ochrany životního prostředí 
připomínky. Upozorňuje však na skutečnost, že zařízení intenzivního chovu drůbeže mající 
prostor pro více jak 40 000 ks drůbeže spadají do kategorie 6.6. a) přílohy č. 1 zákona o 
integrované prevenci a jejich provozovatelé mají povinnost získat integrované povolení.
Stanovisko: Změna vydaného integrovaného povolení je standardní podmínkou pro vydání 
právoplatného stavebního povolení a bude projednávána v samostatném řízení. Jinak bez 
připomínek.

 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4, 602 00 Brno

Vyjádření bylo  vydáno dne 6.10.2010 pod č.j. 8675/2010/ZN/HOK vyřizuje  Ing. Pavel 
Stehlík a podepsala Ing. Hana Svobodová – vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální. 
KHS JmK posoudila dokumentaci záměru z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví a 
možných zdravotních rizik a s předloženým záměrem souhlasí, je však nutno splnit navržená 
opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů stavby na 
životní prostředí
Stanovisko: Navržená opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů stavby na životní prostředí budou základním podkladem pro vydání 
následného stavebního povolení a v tomto budou všechna tato opatření uvedena a 
požadována.

 Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj
Palackého třída 174, 612 38 Brno

Vyjádření bylo  vydáno dne 20.9.2010 pod č.j. 2010/3961/KVSB vyřizuje  MVDr. Nekula a 
podepsal MVDr. Dušan Bill – ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat KVS pro JMK. 
KVS pro JMK nemá zásadní připomínky k předloženému materiálu.
Stanovisko: Bez připomínek
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 Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Vyjádření bylo vydáno dne 11. 1. 2011 pod č.j.: JMK 173380/2010 podepsal Mgr. Ivo Polák
Stanovisko: Bez připomínek

6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní 
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění 
nepřijatelnosti záměru

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad 
ve smyslu ustanovení § 20 a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů, vydává na základě dokumentace, posudku, 
vyjádření k nim uplatněných a doplňujících informací v souladu s ustanovením § 10 zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů  

S O U H L A S N É    S T A N O V I S K O

k záměru stavby

FARMA PRO VÝKRM BROJLEROVÝCH KUŘAT VALTROVICE

ve variantě předložené oznamovatelem

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících 
stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako podmínky návazných 
správních řízení.

a) Podmínky pro fázi přípravy
 aktualizovat havarijní plán areálu podle požadavků vyhlášky č. 450/2005 Sb. a 

projednat jej v řízení o změně integrovaného povolení
 v následujících stupních projektové dokumentace konkretizovat množství a způsob 

odstranění odpadů, které vzniknou v rámci výstavby 
 dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a 

shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti 
odpadového hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich 
zneškodnění nebo využití bude vedena odpovídající evidence

 nejpozději ve fázi projektové dokumentace předložit komplexní projekt sadových 
úprav s těžištěm řešení podél jižní a západní hranice areálu formou kombinované 
výsadby stromů a keřů

 Před zahájením výstavby zajistit povolení zvýšeného odběru podzemní vody v řízení o 
změně integrovaného povolení

b) Podmínky pro fázi realizace
 při výstavbě nových hal pro výkrm drůbeže provést zábor jen nejnutnější plochy 

zemědělské půdy
 zajistit řádné využití kulturní vrstvy půdy při rekultivaci staveniště
 důsledně rekultivovat v rámci výstavby všechny plochy zasažené stavebními pracemi 

z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních  plevelů
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 podlahy stájových prostor realizovat jako vodotěsné s odvedením splaškové 
kanalizace do stávající jímky na odpadní vody

 pro období výstavby zabezpečit, že venkovní stavební práce spojené se zvýšenou 
hlučností (např. terénní úpravy apod.) nebudou realizovány ve dnech pracovního 
klidu, ve státem uznávaných svátcích, a v nočních hodinách

 zajistit, že dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti 
všech jím využívaných přístupových cest ke staveništi po celou dobu probíhajících 
stavebních prací

 v průběhu výstavby zajistit, že na zařízení staveniště budou minimalizovány zásoby 
sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti; vlastní zemní 
práce budou prováděny po etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném

 veškeré materiály a nátěry, se kterými mohou přijít do styku zvířata nebo obsluha stájí, 
případně krmivo, budou zdravotně nezávadné

 realizovat výsadbu dřevin podle projektu sadových úprav

c) Podmínky pro fázi provozu
 dodržovat technologickou kázeň během provozu, hlučné operace provádět zejména v 

pracovních dnech a minimalizovat jejich provádění ve dnech klidu
 zajistit důsledné oddělení toku dešťových vod mimo prostory možné kontaminace 

(stání techniky, manipulační prostory s hnojem a manipulační prostory s uhynulými 
zvířaty)

 zajistit nakládání podestýlky uvnitř hal a její okamžitý odvoz z areálu
 zajistit optimální provětrávání stájí systémem nucené ventilace z důvodu dostatečné 

obměny vzduchu v objektech
 provozním řádem (dle § 11 odst. 2 zák. č. 86/2002 Sb.) a zavedením plánu zásad 

správné zemědělské praxe (dle § 5 odst. 8 zákona č. 86/02 Sb.) zajistit plnění 
navržených snižujících technologií pro velký zdroj znečišťování ovzduší z hlediska 
omezování emisí amoniaku v souladu s požadavky NV č. 615/2006 Sb.

 provozním řádem zajistit povinnost trvalé aplikace biotechnických přípravků do 
krmiva drůbeže, které prokazatelně snižují emise amoniaku a dalších zápachových 
látek z chovu

 používání statkových hnojiv musí být v souladu s § 9 zák. č. 156/98 Sb., o hnojivech, 
ve znění pozdějších zákonů a prováděcími předpisy k tomuto zákonu a v souladu 
s hospodařením ve zranitelné oblasti ve smyslu NV č. 103/2003 Sb., v platném znění

 při aplikaci statkových hnojiv zajistit územní ochranu v okolí vodních ploch, vodních 
toků - ve smyslu platných metodik dodržet ochranné pásmo těchto povrchových vod

 udržování celého areálu v čistotě a pořádku, nezastavěné plochy pravidelně ošetřovat a 
tím zamezit šíření plevelů

 zajistit průběžnou likvidaci uhynulých kusů na smluvním základě s příslušnou 
asanační firmou, při důsledné ochraně před kontaminací dešťovými vodami

 důsledně zajistit všechna protinákazová opatření, řešit dezinfekční a deratizační 
postupy podle příslušných předpisů

 přísné dodržování veterinárních, hygienických a bezpečnostních předpisů a pokynů 
(návodů) pro obsluhu technologických linek

d) Podmínky pro fázi ukončení provozu
 V případě likvidace objektu (po požáru aj.) postupovat v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb. o odpadech z titulu původce odpadu a v souladu se stavebním zákonem.
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 V případě likvidace chovu ze zooveterinárních důvodů důsledně dbát ochrany složek 
životního prostředí ve vztahu k použitým sanačním látkám a postupům

Toto stanovisko není rozhodnutím podle správního řádu a nelze se proti němu odvolat. 
Stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle 
zvláštních předpisů.

Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být 
na žádost oznamovatele záměru prodloužena v souladu s ustanoveními § 10 odst. 3 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.  

Náklady za zpracování posudku byly krajskému úřadu oznamovatelem v souladu s 
ustanovením § 18 odst. 3 zákona uhrazeny dne 11. 3. 2011.

Ing. Bc. Anna Hubáčková, v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Ing. Lenka Svobodová
                                                 

IČ            DIČ                     Telefon             Fax            e-mail                                                              Internet              
70888337         CZ 70888337      541651111         541651579   svobodova.lenka@kr-jihomoravsky.cz     www.kr-jihomoravsky.cz

otisk
úředního
razítka
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Rozdělovník:
Obdrží ve 2 vyhotoveních se žádostí o zveřejnění na úřední desce a nejméně ještě jedním 
v dotčeném území obvyklým způsobem a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední 
desce: 
Obec Valtrovice, k rukám starosty, Valtrovice 7, 671 28 Jaroslavice
Obec Křídlůvky, k rukám starosty, Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady:
Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, Obroková 2/10, 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 pro Jihomoravský kraj, Inspektorát Znojmo, Přímětice  316, 669 
43 Znojmo - DS
MŽP, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 
10 Praha 10 – Vršovice - DS
MŽP, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno - DS

Oznamovatel:
DAN-MORAVIA AGRAR a.s., Valtrovice 112, 671 27 Hrádek - DS

Zpracovatel dokumentace:
Ing. Petr Pantoflíček, Přestavlky u Čerčan 14, 257 23 Přestavlky u Čerčan

Zpracovatel posudku:
Ing. Miroslav Nešpor, Na Zádole 211, Veleň, 250 63 Mratín

Potvrzení o zveřejnění (provedou obce Valtrovice a Křídlůvky a Jihomoravský kraj).

Vyvěšeno na úřední desce dne:   
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