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A.

Průvodní zpráva

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby
Haly pro výkrm drůbeže Kučerov
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)
Katastrální území Kučerov [676896]
Výpis parcel z katastru nemovitostí:

c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná
stavba, účel užívání stavby.
Jedná se o stavbu trvalou. Záměrem je výstavby čtyř nových objektů s chovem drůbeže (H1 až H4) o
celkové maximální projektované kapacitě 180 000ks, kdy v místě plánované nové výstavby budou
zdemolovány stávající haly S3 a S4. Záměrem projektu je vybudovat co nejmodernější technologii
s přihlédnutím k welfare zvířat a splňující veškeré požadavky právních předpisů. Toto umožní též

řešit požadavek investora navýšit projektovanou kapacitu chovu brojlerů. Ostatní stávající objekty
v areálu, které nejsou určeny k chovu hospodářských zvířat, zůstávající beze změny.
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
-b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba
podnikající) nebo
-c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)
Stavebník:
Rostěnice, a.s.
Kontaktní osoba:
Ing. Josef Bartoš
Kontakt na objednatele:
+420 604 449 708
Sídlo objednatele:
Rostěnice 166, 682 01 Rostěnice-Zvonovice
IČ:
63481821
IDDS:
hw2f4q2
Email:
bartos@rostenice.eu
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická
osoba)
Zhotovitel PD:
Dlabaja s.r.o.
Kontaktní osoba:
Ing. Marek Chalupa
Kontakt na zhotovitele:
e: chalupa@dlabaja.cz
t: 731 916 153
fakturační adresa:
Žižkova 1697/17, 568 01 Jihlava
doručovací adresa:
Janáčkova 168, 676 02 Moravské Budějovice
IČ:
01646311
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho
autorizace
Ing. Aleš Dlabaja, ČKAIT 1400044
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod
kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným
oborem, popřípadě specializací jejich autorizace
Stavební dokumentace:
Ing. Aleš Dlabaja
A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
SO01 – Hala H1
SO02 – Hala H2
SO03 – Hala H3
SO04 – Hala H4

SO05 – Zázemí
SO06 – Kafilerní box
SO07 – Sadové úpravy
SO08 – požární nádrž
A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ
Vstupními podklady byly:
Katastrální mapa
Ortofotomapa
Územní plán
Prohlídla lokality
Zadání investora

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY
a) charakteristika stavebního pozemku
Staveniště je pro danou akci vhodné. Bude využit volný prostor areálu a prostor po stávajících dvou
halách, které jsou za hranou životnosti a budou pro tento účel zdemolovány.
Navržené stavby se nachází v zemědělském areálu, mimo zastavěnou oblast obce. Zemědělský
areál se nachází na severovýchodní straně obce Kučerov, v samostatně oploceném areálu po levé
straně silnice III. třídy vedoucí z obce Rostěnice směrem na obec Bohdalice. Umístění záměru je
patrné z katastrálního situačního výkresu.
b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování
Zemědělské středisko Kučerov se nachází na severovýchodní straně obce Kučerov v samostatné
oploceném areálu. Areál je ve vlastnictví akciové společnosti Rostěnice a.s. se sídlem Rostěnice 166,
Rostěnice – Zvonice, 682 01.
Předložený záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Kučerov, tím je územní plán
obce Kučerov, který vydalo zastupitelstvo obce dne 27.5.2004.
Předložený záměr je v souladu s platným přípustným využitím plochy. V územním plánu je území
označeno písmenem ‚VZ‘, jako plocha výroby a skladování – zemědělské výroba.
Předmětný záměr tedy není v rozporu s ÚPO Kučerov.
Pořizovatel:
Zpracovatel ÚPD:
Spolupráce:

Městský úřad Třebíč – Oddělení Úřad územního plánování
Ing. Arch. Jiří Hašek ČKA 00302
Jana Kubátová
Dana Menšíková
Ing. Michal Kovář

VZ – plochy výroby a skladování – zemědělská výroba
Hlavní využití:
- Zemědělská výroba a skladování
Přípustné využití:
- Lesnická výroba a skladování
- Služby výrobního a nevýrobního charakteru
- lehká průmyslová výroba
- související technická infrastruktura
- dopravní infrastruktura – doprava silniční, pěší, cyklistická
- alternativní zdroje energie s lokálním využitím
- protipovoďnová opatření
- protihluková opatření
Nepřípustné využití:
- Bydlení v bytových a rodinných domech
- Rodinná rekreace

-

Občanské vybavení

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání
území
Není třeba žádná výjimka, ani úlevové opatření.
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných
stanovisek dotčených orgánů
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány v části D – dokumentace objektů
a jejich výčet je potom přiložen v přílohové části E – dokladová část.
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický
průzkum, stavebně historický průzkum apod.)
Byl proveden běžný stavebně technický průzkum s prohlídkou stavebního pozemku. Bylo provedeno
výškopisné a polohopisné zaměření stavebního pozemku. Před započetím prací na realizačním
projektu je nutno vytyčit stávající inženýrské sítě. IG průzkum bude proveden před provádějícím
projektem.
f) ochrana území podle jiných právních předpisů
Záměr je navržený uvnitř ve stávajícím zemědělském středisku. Lokalita zájmového území je již
pozměněna lidskou činností, jedná se převážně o stávající areál a stávající objekty.

Územní systéme ekologické stability krajiny
Katastrálním územím obce prochází nadregionální blokoridor K 134 MH, který je situován v severní
části obce. Místo záměru se přímo nenachází v ose národního blokoridoru, ale v jeho ochranné zóně.
Dále jsou v územním plánu vymezeny sítě lokálních biocenter (LBC) propojenými lokálními
blokoridory (LBK). Nejbližšími prvky ÚSES jsou jihovýchodním směrem LBC 3 (VKP 373
Zákostelecký hájek), severním směrem LBK 3, severozápadním směrem LBC 2(VKP 371
Kučerovský háj) a jižním LBK 4, a to ve vzdálenostech cca 300m. Jedná se o zalesněné pozemky,
stromořadí či vodní tok. Tyto prvky nebudou záměrem nijak dotčeny.
Záměr je navržený ve stávajícím zemědělském areálu, v místech stávajících objektů živočišné
výroby a okolním volném prostoru areálu, v místech stávajících objektů živočišné výroby a okolním
volném prostoru areálu (po bývalých zemědělských objektech). Záměrem nedochází k žádným
významným změnám, které by mohli mít vliv na prvky ÚSES. Z hlediska záměru je však třeba
důkladně dbát na vodohospodářské zabezpečení areálu při provozu chovu hospodářských zvířat a při
skladování krmiv a hnojiv.
Ochranná pásma přírodních prvků (ÚSES, vodní zdroje) a prvků technické infrastruktury
nebudou dotčena. Realizace záměru významně nezmění krajinný ráz v této oblasti, stavba bude
sladěna se stávajícími objekty, v rámci projektu bude provedena dosadba izolační zeleně.
Natura 2000
V místě záměru ani nejbližším okolí posuzovaného záměru se nevyskytují prvky NATURA. Na
vzdálenější oblasti nemůže mít záměr svým charakterem přímé, nepřímé či sekundární vlivy.
Zvláště chráněné území
Dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění nejsou v místě záměru ani v přiléhající blízkosti
vyhlášeny zvláště chráněná území.
Významné krajinné prvky
V místě záměru ani bezprostřední blízkosti posuzovaného záměru se nevyskytují žádné významné
krajinné prvky registrované dle zákona. Ve vzdálenějším okolí se vyskytuje vodní tok ‚Kučerovský
potok‘ a rybník, déle prvky ÚSES. Uvedená území jsou v dostatečné vzdálenosti od plánovaného
záměru a nemůže mít na ně jakýkoliv vliv.
Případní parky
V místě záměru se nenachází žádné přírodní parky, tyto se nachází v dostatečné vzdálenosti od areálu.
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry
v území
Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Po dobu výstavby je nutné minimalizovat
prašnost a zajistit řádné dopravní značení vjezdu na staveniště, stejně tak i ochranu stávajících
komunikací a konstrukcí (zajištění očištění stavební techniky před výjezdem na silniční komunikace.
Pro účely stavby bude využíván pouze pozemek investora – majitele pozemku. Stavba bude
prováděna tak, aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních pozemků. Požárně nebezpečný prostor
od objektu nezasahuje na sousední pozemek (viz zpráva požárně-bezpečnostního řešení stavby D.1.3).
Dále nedochází k zásahu do ochranných pásem jiným způsobem.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Kvůli výstavbě nových hal nedojde k asanacím ani ke kácení dřevin. Demolice se bude týkat pouze
dvou stávajících objektů, které již neodpovídají dnešním nárokům na technologii chovu drůbeže.

j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k
plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)
Výstavbou nedojde k záboru zemědělského půdního fondu.
k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu)
- Trasa příjezdové komunikace je shodná se stávajícím provozem areálu. Zajišťuje přímé
napojení areálu na silniční síť.
- Vybudovaná infrastruktura zemědělského areálu: areálová komunikace na hranici staveniště,
faremní rozvody vody, dostatečné plochy pro zřízení staveniště a přechodní deponie
stavebního materiálu.
- Stavba je provedena jako jeden celek s nutností koordinace s provozem farmy.
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Před zahájením musí být provedena demolice dvou stávajících hal, které jsou již nevyhovující.
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo
bezpečnostní pásmo
Viz výkres C.03
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu,
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického
posouzení nosných konstrukcí.
Jedná se o novou stavbu, trvalou.
b) účel užívání stavby
Charakterem záměru je výstavba čtyř nových objektů pro chov drůbeže (H1-H4) o celkové maximální
kapacitě 4x45 000 = 180 000 brojlerů, kdy v místě plánované nové výstavby budou zdemolovány
stávající dvě haly. Ustájení bude na hluboké podestýlce.
Záměrem projektu je vybudovat co nejmodernější objekty tak, aby ustájení pro zvířata bylo
provedeno na nejmodernější technologie a s přihlédnutím k welfare zvířat a splňující veškeré
požadavky právních předpisů. Toto umožní též řešit požadavek investora navýšit projektovanou
kapacitu chovu brojlerů. Předkládaná varianta nejlépe vyhovuje potřebám investora, který v současné
době provozuje chov brojlerů v zemědělském areálu.
c) trvalá nebo dočasná stavba
jedná se o trvalou stavbu.
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,
Nebyla vydaná výjimka z technických požadavků na stavby. S bezbariérovým užíváním stavby se
neuvažuje.
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných
stanovisek dotčených orgánů.
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněný v části

D – dokumentace objektu
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů
stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet
funkčních jednotek a jejich velikosti apod.
SO01 Hala H1
základní vnější rozměry haly
zastavěná plocha (celkem):
obestavěný prostor:
výška v hřebeni:
světlá výška místnosti:
Zásobník na KS – fundament
Zásobník na KS – kapacita
počet funkčních jednotek:

112,95x21,40 +5,09x3,53m
2 433,48 m2
12 715,95 m3
6,489m
2,5-4,0m
2,75x8,2m
3x20,3m3
1stavební
objekt
počet uživatelů/pracovníků:
2 pracovníků
jímka na oplachy z haly společná s objektem SO02
60 m3

SO02 Hala H2
základní vnější rozměry haly
zastavěná plocha (celkem):
obestavěný prostor:
výška v hřebeni:
světlá výška místnosti:
Zásobník na KS – fundament
Zásobník na KS – kapacita
počet funkčních jednotek:

112,95x21,40 +5,09x3,53m
2 433,48 m2
12 715,95 m3
6,489m
2,5-4,0m
2,75x8,2m
3x20,3m3
1stavební
objekt
počet uživatelů/pracovníků:
2 pracovníků
jímka na oplachy z haly společná s objektem SO01
60 m3

SO03 Hala H3
základní vnější rozměry haly
zastavěná plocha (celkem):
obestavěný prostor:
výška v hřebeni:
světlá výška místnosti:
Zásobník na KS – fundament
Zásobník na KS – kapacita
počet funkčních jednotek:
počet uživatelů/pracovníků:
Jímka na oplachy společná s objektem SO04

113,00x21,40m
2 418,2 m2
12 781,43 m3
6,489m
2,5-4,0m
2,75x8,2m
3x20,3m2
1stavební
objekt
2 pracovníků
V=23,9m3

SO04 - Hala H4
základní vnější rozměry haly
zastavěná plocha (celkem):
obestavěný prostor:
výška v hřebeni:
světlá výška místnosti:
Zásobník na KS – fundament
Zásobník na KS – kapacita
počet funkčních jednotek:
počet uživatelů/pracovníků:
jímka na oplachy společná s objektem SO03

113,00x21,40m
2 418,2 m2
12 781,43 m3
6,489m
2,5-4,0m
2,75x8,2m
3x20,3m3
1stavební
objekt
2 pracovníků
V=23,9m3

SO05 - zázemí
základní vnější rozměry haly
zastavěná plocha (celkem):
zastavěná plocha venkovního rampy:
obestavěný prostor:
výška v hřebeni:
světlá výška místnosti:
počet funkčních jednotek:
stavební objektpočet uživatelů/pracovníků:
jímka na splašky

8,9x7,3+9,7x3,8 m
101,83m2
1,4x3,0 = 4,2 m2
651,7 m3
6,035m
3,0m a 4,2m
1
5 pracovníků
23,9 m3

SO06 - kafilerní box
základní vnější rozměry haly
zastavěná plocha podkladního betonu:
obestavěný prostor:
výška:
počet funkčních jednotek:
počet uživatelů/pracovníků:

4,0x2,8m
11,90 m2
35,2 m3
3,166m
1stavební
objekt
1 pracovníků

SO08 - požární nádrž
Objem nádrže
Průlez do nádrže

V=10m3
D400mm

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou,
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov
apod.,
Základní bilance stavby
Elektrická energie
Po demolici stávajících objektů hlavní areálová elektrorozvodna umístěna vedle náhradního
zdroje viz výkres C.03 – koordinační situační výkres. Ve velínech u objektů SO01 a SO02
budou zřízeny podružné elektro-rozvodny. V objektu SO05 – zázemí jsou umístěny podružné
elektro-rozvaděče pro haly H3 a H4.

Demolice a výstavba nových objektů nemá významný vliv na stávající kapacity areálu a
přípojky.
Realizací záměru se nepředpokládají výrazné změny v odběru elektrické energie. Ta bude
využívána pro servopohony napájecích a krmných linek, servopohony bočních klapek, pro
pohon ventilátorů (přisávací, odtahové), pro osvětlení.
Podle informací činí stávající stávající průměrná roční spotřeba elektrické energie v celém
areálu cca 203 MWh (instalovaný příkon 600kW), z toho pro objekty chovu drůbeže cca 63
MWh (příkon 100 kW). Nově budou instalovány úspornější zařízení, nový instalovaný el.
příkon činí cca 40 kW na jeden objekt, tj. cca 160 kW na záměr.
Při obdobném provozu, i přes navýšení projektované kapacity střediska, lze očekávat drobné
navýšení spotřeby el. energie, tato bude nadále kryta ze stávající VN přípojky.
Potřeba pro 1 halu vč. Zázemí:
-

osvětlení (led trubice)
odtahové stropní komíny
odtahové štítové ventilátory
servopohony
motor krmné linky
motor napájecí linky
spirálový dopravník sila
spirálový dopravník krm. linky
VTL chlazení
- zázemí
max. spotřeba
soudobá potřeba

Záložní zdroj
náhradní zdroj (dieselagregát) v kontejneru.

1,7 kW
10,4 kW
13,2 kW
1,0 kW
2,2 kW
2,75 kW
1,1 kW
2,2 kW
7,45 kW
8 kW
50 kW
40 kW

Voda
Zemědělský areál je v současné době zásobován vodou z veřejného vodovodního řádu.
Areál je rovněž napojen na vlastní zdroj vody (studna), který je nyní nevyužívaný. Během
výstavby bude spotřeba vody zanedbatelná vzhledem k tomu, že většina materiálů
náročnějších na spotřebu vody (betonové směsi) bude dovážena dle potřeby hotová. Voda
bude používána pouze v omezené míře při realizaci záměru pro kropení betonů, apod. Dále
není třeba se zabývat spotřebou vody pro vedlejší účely (sociální zázemí pracovníků),
neboť realizací záměru nedochází k žádné změně. Potřeba vody pro zaměstnance činí cca
10 m3/rok (2 pracovníci).
Je třeba porovnat spotřebu vody stávajícího stavu a navrhovaného stavu (teoretický
výpočet).
Spotřebu vody na očistu nových objektů lze vyčíslit v množství cca 1,5l/m2 plochy, tj. při
ploše 4x2250 a čištění 8x ročně to činí cca 108 m3/rok, stávající činí 80m3/rok
Stávající stav:
Spotřeba vody pro napájení:
Spotřeba vody pro oplach:

cca 2.240 m3/rok
80 m3/rok

Navrhovaný stav:
Spotřeba vody pro napájení:
Spotřeba vody pro oplach:

cca 5.645 m3/rok
108 m3/rok

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že záměrem dojde k vyšší potřebě vody oproti
stávajícímu stavu. Nová potřeba vody po realizaci záměru bude i tak nadále
krytaz veřejného vodovodního řádu.
Dešťové vody
V současné době jsou dešťové vody vsakovány na okolní terén a dále jsou z části areálu
odváděny dešťovou kanalizací, která ústí do místního potoka.
Dešťové vody z nově vybudovaných objektů jsou svedeny do vsakovacích těles na pozemku
investora. Nové komunikace za halami budou svedeny pomocí povrchových odvodňovacích
žlabů do stávajícího odvodňovacího příkopu. Nové kanalizace před halami budou
odvodněny kompletně do vsakovacích těles.
Pro objekt SO01 a SO02 jsou navrženy dvě vsakovací tělesa o rozměrech 10x4x4m a
10x3x4m. Celkový objem vsaků je 280m3.
Pro objekt SO03, SO04 a SO05 je navrženo vsakovací těleso o celkovém objemu 320m3.
Oplachové vody
Odpadní vody vznikají pouze při mytí a dezinfekci prostoru haly po vyskladnění brojlerů a
podestýlky. Toto se provádí vysokotlakými mycími zařízeními. Dezinfekce bude prováděna
pomocí přípravků doporučených veterinářem. Oplachové vody budou odváděny skrze
oplachový žlab ve středu hal, který bude napojen na odvodné potrubí se záchytnými koši do
vodotěsných žump. SO01 a SO002 budou svedeny do stávající jímky, která byla z vnitřní
strany upravena pro dokonalou těsnost o objemu 60m3. Oplachová voda z objektů SO03 a
SO04 budou svedeny do nově navržené vodotěsné žumpy o objemu V=23,9m3. Žumpa bude
vždy po vyskladnění a vyčištění haly vyvezena. U žumpy bude v souladu se zákonem č.

254/2001 Sb., o vodách provedena jejich těsnost. Likvidace odpadních vod bude řešena
smluvně (ČOV).
Splaškové vody
Splašky z umyvadla, WC a sprchového koutu ze zázemí budou svedeny do nové betonové
žumpy o objemu V=23,9m3, umístěné pod halou H4. Žumpa bude periodicky vyvážena.
Likvidace odpadních vod bude smluvně řešena (ČOV).
Plyn
Stávající areál je napojen na rozvody zemního plynu, který je přiveden do objektů. Vyjma
objektů s chovem drůbeže se v areálu vyskytují další malé spalovacízdroje o tepelných
příkonech do 300 kW (plynový kotel vytápění AB, plynová topidla, vyvíječ páry ve VKS).
Stávající plynové rozvody po areálu – STL.
Provozní tlak plynu STL
60kPa
Potrubí
DN 50
Haly drůbeže jsou vytápěny ohřívačem vzduchu RGA 100. Ohřívač má výkon 100kW,
spotřeba plynu – 8,0m3/h. V každé hale je 6 topidel.
Nový STL plynovod bude napojen na stávající STL rozvod vedoucí kolemhranice areálu,
viz PD. Každá napojení haly bude ukončeno napojením na regulační řadu STL/NTL
osazenou na stěně haly. Součástí této řady je kulový kohout na vstupu, který bude sloužit
jako HUP pro příslušnou část objektu.
Nové STL plynovody budou zhotoveny z potrubí lPe d 50 STL přípojky.
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)
Před zahájením novostavby musí být zdemolovány dva objektu v areálu. Následně začne
výstavba haly H1 a H2 (rok 2019), po té hala H3 a H4. Předpokládaný rok dokončení 2022.
k) orientační náklady stavby
Odhadované náklady na realizaci stavby činí 90 000 000,-.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Všechny haly jsou projektovány do provozovaného zemědělského areálu. Svým umístěním i
koncepcí splňují požadavky na stavby daného účelu a jsou projektovány tak, aby navazovaly
na zavedené reálie areálu a její provozní systém.
Projektované objekty jsou v souladu s územním plánováním.
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Haly pro výkrm brojlerů jsou objekty, které svou funkcí nevyžadují žádné zvláštní
architektonické řešení. Jedná se o ocelovou nosnou konstrukci opláštěnou pomocí
sendvičových panelů. Takové řešení výrazněji nenarušuje stávající zástavbu zemědělského
areálu.
Haly jsou jednoduchého tvarového řešení – zastřešené sedlovou střechou. Vstupní strana
haly je orientována na jihovýchod, kde jsou ve štítu haly vrata, která budou využívána jen
při naskladnění a vyskladnění haly.

Technické zázemí hal H1, H2 je řešeno jako přístavba před halou z jihovýchodní strany,
kde jsou umístěny technologické rozvaděče.
Technické zázemí hal H3, H4 je umístěno v prostoru mezi halami, které jsou tak propojeny
ze společné chodby. Hygienické zázemí (šatny, sprcha, WC) je umístěno mezi halami H3H4 a slouží pro všechny 4 nové objekty.
Záměr je navržený uvnitř ve stávajícím zemědělském středisku. Lokalita zájmového území
je již pozměněna lidskou činností, jedná se převážně o stávající areála stávající objekty.
Nově navržené objekty budou barevně sladěny se stávajícími objekty. Situování objektů je v
souladu s územním plánem, v okolí areálu bude udržována a nově doplněna izolační zeleň.
Výstavba nových hal bude vycházet z maximálního funkčního využití dispozice s použitím
základních kompozičních principů. Jedná se o stavbu ryze technologickou, která celou
stavební část přizpůsobuje technologii. Stavebně architektonický návrh vychází z požadavku
investora na modernizaci výkrmu brojlerů.
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Nové haly budou sloužit pro ustájení až 4x45000 kuřat. V chovném prostoru budou
v podélné ose umístěny 5 krmných linek a 6 linek napájení. KS pro krmení ptáků bude
skladována ve třech venkovních zásobnících o objemu 3x20,3m3. Doprava krmiva ze sil do
krmných linek v hale je řešena spirálovým dopravníkem. Technologie chovu bude
umožňovat zavedené takových technologických a provozních opatření, které umožní snížení
koncentrace prachu a amoniaku, pokud by na základě vyhodnocení zkušebního provozu
vyplynula jejich potřeba.
Technologie ustájení:
Jedná se o podlahový volný chov drůbeže realizovaný na hluboké podestýlce na slámě.
Technologie napájení
V jednotlivé hale bude nainstalováno vždy 6 podélných linek napájecího potrubí
Landmeco s celonerezovými napájecími niply vč. odkapových misek. Niply je možno
používat v rozsahu 360°. Součástí napájecího potrubí je regulátor tlaku vody, medikátor, filtr
a elektrický vodoměr.
·

Technologie krmení
V hale jsou nainstalovány 5 podélných krmných linky. Spirálový dopravník
dopraví krmnou směs do násypek krmných linek a dále je krmivo dopravováno dalšími
spirálovými dopravníky s pohonnou jednotkou k miskovému krmnému systému. Krmítko
má nízkou hranu (52 mm), což umožňuje jednodenním kuřatům snadný přístup ke krmení.
Současně se zvyšuje příjem krmiva, protože krmivo je stále čerstvé – zásoba krmiva v
krmítku je jen cca 900 g. Další výhodou je, že krmítko může být už po několika dnech
vyzdviženo z podestýlky. Krmítko je navrženo tak, aby nedocházelo ke ztrátám krmiva. To
je dosaženo speciálním tvarem hrany krmítka a integrovanými dělicími přepážkami. Krmivo
se ukládá ve správné vzdálenosti od hrany krmítka, takže i jednodenní kuřata na něj
dosáhnou bez nutnosti stát v krmítku. To zabraňuje kuřatům v kontaminaci krmiva
podestýlkou a trusem.
·

·

Navržený systém větrání

V halách H1 až H4 je použit systém plynulé ventilace v kombinaci s ventilací tunelovou
řízené přes táhla a servopohony klima-počítačem. Ve štítu haly jsou osazeny ventilátory pro
tunelovou ventilaci – 10 ks o průměru 1280mm. V hřebeni haly jsou osazeny ventilátory pro
minimální ventilaci – 4ks o průměru 730mm.

Zimní ventilace: Přívod vzduchu je řešen 70 klapkami osazenými po obou delších stranách
haly. Klapky jsou ovládané servomotorem. Rozměr každé klapky je 580x390mm, výkon
3 000 m3/h. Dále je pro přívod vzduchu využíváno 37 klapek osazených po obou delších
straných haly. Klapky jsou automatické, podtlakové. Rozměr každé klapky je 540x125mm,
výkon 1 500 m3/h.
Minimální výkon ventilace je 59 661 m3/h pro výměnu vzduchu. Maximální výkon ventilace
441
452 936
200 m3/h. Tudíž celkový výkon na výměnu vzduchu na jednu halu splňuje požadavky
výměny vzduchu, které jsou 247 500 m3/h.
Klapky a ventilátory jsou řízeny ventilační jednotkou na základě nastavené teploty, vlhkosti
vzduchu a koncentrace CO2.
Tunelová ventilace: Zabezpečena plným otevřením klapek tunelové ventilace 12ks o
rozměru 0,81x2,61m a zároveň sepnutím ventilátorů v čele haly. Klapky jsou ovládané
servomoterem.
·

Technologie chlazení
Ke snižování teploty v hale je navrženo vysokotlakého tryskového chlazení.

Technologie vytápění
Vytápění haly bude řešeno pomocí ohřívače vzduchu topidla RGA100 v počtu 6
ks. Tato topidla nezatěžují prostor stáje spalinami z hoření ani vodní párou. To se
samozřejmě projeví na zdravotním stavu kuřat a absence vody, která obvykle kondenzuje
v okolí topidla, má kladný vliv na podestýlku. Odvod spalin mimo stáj je izolovaným
kouřovodem nad střechu. Tepelný výkon jednoho topidla je 100 kW. Přívod vzduchu i
odtah spalin z vnější atmosféry.
·

Technologie osvitu
Jednotlivé haly jsou osvětleny zářivkovými svítidly s možností regulace osvitu. Při
vyskladňování se používá tlumený osvit pro snížení aktivity kuřat.
·

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Výstavba neuvažuje pohyb osob s omezenou schopností pohybu.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Uživatelé budou respektovat všechny předpisy zajišťující bezpečnost při užívání, a to
zejména vyhl. 20/2012 Sb. – o technických požadavcích na stavby.
B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení
Stavební objekt SO01 a SO02:
Bourací práce
Před započetím prací musí být ze staveniště zdemolovány a odstraněny veškeré stávající
objekty (jedná se pozůstatky po zdemolovaných halách, kde zůstaly pouze základové patky
a pasy). V rámci bouracích prací je nutno také počítat se zmapováním a přeložením
veškerých sítí technické infrastruktury, které svojí polohou zasahují do plánovaného
prostoru staveniště.

Zemní práce
Ornice bude stržena ve vrstvě cca 30 cm, uložena na dočasnou skládku, odkud bude
následně využita k finálním obsypům objektů stavby nebo jinak využita dle rozhodnutí
investora.
Zemní práce budou spočívat v odtěžení zeminy, aby byla vytvořena pláň pro jednotlivé
objekty.
Přebytečná zemina se odveze na skládku do vzdálenosti 10.000 m.
Základová spára musí být dočištěna, musí být v rostlém terénu a musí být ihned po výkopu
zabetonována. Základová spára nesmí rozbřednout kvůli dešťovým srážkám.
Základy
Základy hal H1 a H2 budou z monolitických betonových pasech a patkách. Patka pod
každým nosným sloupem. Kotevní hlavy budou součástí základových pasů o průřezu
600/650mm (od úrovně – 1,100 po -0,450). Sloupy ve štítových vazbách budou kotveny do
základového pasu pomocí kotevních šroubů. Od kóty -0,450m bude vybetonovaná horní část
základového pasu, který bude srovnán s vnitřním lícem ocelových sloupů a bude tvořit
obetonávku okolo kotvení.
Pro velín se provedou základové pasy z prostého betonu navazující na základové pasy hal,
na který bude objekt velínu v místě přiléhajících stěn postaven. Na takto připravené
základové pasy bude provedena základová železobetonová deska o mocnosti 120mm,
vyztužená svařovanou KARI sítí Ø 6 s oky 100/100, uloženou při spodním lící desky. Po
obvodu desky bude přidána smyková výztuž Ø 10 á 250mm.
Beton zákaldových konstrukcí C25/30 XC2.
Krytí výztuže: spodní 50; horní 35mm.
Pod monolitické základové pasy bude proveden hutněný podsyp mocnosti 150mm.
Svislé konstrukce
Svislou nosnou konstrukci vytváří válcované profily tvaru I360. Propojení příčlí a
sloupů je zajištěno pomocí trubek kruhového průřezu a vaznice z tenkostěnných za studena
ohýbaných průřezů tvaru Z. Vaznice nesou střešní krytinu z trapézového plechu. Stěny jsou
tvořeny horizontálně montovanými sendvičovými panely PAMA s jádrem PIR tl. 100mm.
Kotvení je navrženo dvojicemi lepených kotev na každém sloupu a je umístěno na horním
povrchu betonových základů. Svislé nosné konstrukce pro velín tvoří ocelová rámová
konstrukce taktéž opláštěna sendvičovými panely s PIR jádrem. Ze strany k hale bude
protipožární sendvičový panel (s jádrem z minerální vaty).
Vodorovné konstrukce
Šikmá část rámové konstrukce z ocelového prvku typu Iw o průřezu 360/140mm.
Horní 1/3 šikmé rámové konstrukce z ocelového prvku IPE220. Na této šikmé konstrukci
jsou umístěny vaznice. Vaznice zohýbaných průřezu tvaru Z o celkové výšce 200mm
nesou střešní krytinu z trapézového plechu, zateplené je realizováno sendvičovým panelem
PAMA s jádrem PIR tl. 120mm. Panely jsou přišroubovány k rastru stropnic
z tenkostěnných za studena ohýbaných průřezů tvaru Z v úrovni táhla a tvoří zároveň
omyvatelný pohled.
Vodorovné konstrukce v zázemí taktéž z ocelových prvků, použitých stejných jako pro
halu.

Podlahy
V hale bude provedena železobetonová podlaha z vodostavebního betonu na připraven
hutněný podklad z drceného kameniva. Podlaha bude mít mocnost 180mm a bude
spádována 1% ke středovému kanálku o průřezu 300/300mm. Z kanálku bude oplachová
kontaminovaná voda svedena do sběrné jímky. U bočních stěna a zadní štítové zdi bude
podlaha ukončena soklem šířky 200mm a s náběhem se spodní výškou 200mm(mocnost
podestýlky před koncem turnusu) se zkosením na 400mm.U přední štítové zdi(s vynecháním
u vrat, okna a dveří) bude sokl výšky 800mm se zkosením na 900mm pro zapření nakladače
při vyhrnování podestýlky. Podlaha bude provedena z betonu C25/30 XC3, XA1 a
vyztužena svařovanou KARI sítí Ø 6 s oky 150/150, uloženou při obou lících podlahové
desky. Podlaha ve velínu bude realizována na základové desce, překryté fóliovou
hydroizolací a bude ve dvou provedeních. Tloušťka základové desky je 100mm. Podlaha
velínu je označena jako A2 a skládá se z tepelné izolace tl. 80, separační fólie, betonové
mazaniny a keramické dlažby na lepidlo. Betonová mazanina bude provedena z betonu
C16/20 a vyztužena svařovanou KARI sítí Ø 5 s oky 150/150, uloženou při horním líci.
Izolace
Izolace proti zemní vlhkosti je v hale řešena prostřednictvím vodostavebního betonu.
Ve velínu je použitá fóliová hydroizolace FATRAFOL 803 v tl. 1,5mm. Tato izolace musí
být z obou stran chráněna proti poškození geotextílií (300g/m2). Základové pasy přístavku
jsou provedeny ze železobetonu C25/30 XC2.
Tepelné izolace haly jsou zajištěny použitím opláštění ze sendvičových panelů s PIR jádrem
– stěny tl. 100mm(PAMA-PDD), podhled tl. 120mm ( PAMA-TD5).
Jako tepelná izolace podlahy velínu je použita ISOVER EPS 70 S tl. 80mm. Obvodové
stěny přístavku jsou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z minerální
vlny v tl. 100mm. Základové konstrukce zázemí budou tepelně izolovány izolantem
ISOVER EPS PERIMETR 80 v tl. 80mm, který bude zároveň tvořit sokl objektu.
Strop přístavku bude tepelně zaizolován izolací ISOVER UNIRL PROFI 10 tl. 2x100mm.
Tepelnou izolaci v podstřešním prostoru bude chránit po obou stranách separační fólie
(parozábrana).
Krytina
Střešní krytinu haly i přístavku bude tvořit lakovaný trapézový pozinkovaný plech TR
50 R/W tl. 1mm a výškou ‚vlny‘ 48mm.
Konstrukce klempířské
Parapet na oknech velínu je navržen z lakovaného hliníkového plechu. Okapový
systém je navržen z ocelového pozinkovaného plechu. Trapézový plech, tvořící sluneční
clonu před větracími klapkami bude proveden z ocelového plechu s nástřikem práškové
polyesterové barvy.
Výplně otvorů
Jako hlavní vrata do haly o rozměru 4000/3500mm jsou navržena sekční
s elektrickým pohonem. Vrata mají tepelně izolační jádra z PUR pěny. Pro vstup do velínu
budou instalovány ocelové vstupní dveře 900/2000mm bez prosklení.
Z velínu do užitkového prostoru haly budou sazeny dveře do panelu opláštění haly,
kotvených do připravených ocelových výměn o rozměrech 800/2000mm, neprosklené.

Z haly do exteriéru (v zadní štítové stěně) budou osazeny dveře do panelu opláštění haly,
kotvených do připravených ocelových výměn o rozměrech 800/2000mm, plné.
Úpravy povrchů
Primární i sekundární ocelová konstrukce bude před dodáním na stavbu upravena žárovým
zinkováním.
Povrch panelů opláštění je lakovaný a pozinkovaný.
V interiéru velínu bude na štukové omítce provedena vnitřní bílá malba (PRIMALEX).
Stejný výrobek bude použit i na podhledovou část.
Veškeré zámečnické výrobky, není-li předepsáno jinak, budou opatřeny nátěry ve složení:
1x základní S 2003. 2x vrchní S 2013 - barva dle výběru investora. Všechny použité
nátěrové hmoty v hale, které by mohly přijít do styku s kuřaty a krmivy budou doloženy
certifikátem s vhodností použití k daným účelům.
Vytápění
V hale budou instalována teplovzdušná plynová topidla s odtahem spalin mimo
vytápěný prostor.
Elektroinstalace
V hale budou instalována zářivková svítidla. Světelný režim v hale je technologický proces
řízený centrálním počítačem.
Přípojka vody
Do velínu je přivedena voda prostupem v základu potrubím HDPE 100 SDR11,
50x406 a bude vedeno v podlaze (min. 1,3 m pod čistou podlahou), odkud se rozdělí na
dvě větve a bude ukončena napojením na vodoměrné sestavy. Ty budou umístěny u stěny
25 cm nad podlahou.
Ventilace
V halách H1 až H4 je použit systém plynulé ventilace v kombinaci s ventilací tunelovou
řízené přes táhla a servopohony klima-počítačem. V hřebeni haly jsou osazeny ventilátory
pro tunelovou ventilaci – 10 ks o průměru 1280mm. V hřebeni haly jsou osazeny ventilátory
pro minimální ventilaci – 4ks o průměru 730mm.
Zimní ventilace: Přívod vzduchu je řešen 70 klapkami osazenými po obou delších stranách
haly. Klapky jsou ovládané servomotorem. Rozměr každé klapky je 580x390mm, výkon
3 000 m3/h. Dále je pro přívod vzduchu využíváno 37 klapek osazených po obou delších
straných haly. Klapky jsou automatické, podtlakové. Rozměr každé klapky je 540x125mm,
výkon 1 500 m3/h.
Minimální výkon ventilace je 59 661 m3/h pro výměnu vzduchu. Maximální výkon ventilace
452
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936 m3/h. Tudíž celkový výkon na výměnu vzduchu na jednu halu splňuje požadavky
výměny vzduchu, které jsou 247 500 m3/h.
Klapky a ventilátory jsou řízeny ventilační jednotkou na základě nastavené teploty, vlhkosti
vzduchu a koncentrace CO2.
Tunelová ventilace: Zabezpečena plným otevřením klapek tunelové ventilace 12ks o
rozměru 0,81x2,61m a zároveň sepnutím ventilátorů v čele haly. Klapky jsou ovládané
servomoterem.

Vnitřní kanalizace
Podlaha bude spádována k podélné ose haly, kde bude vytvořen žlab se spádem, ze
kterého bude oplachová voda svedena do oplachové jímky kanalizačním potrubím KG DN
250, které bude uloženo v rýze v pískovém loži pod osou haly. Na toto potrubí bude
navazovat další, které bude svedeno do jímky, které bude periodicky vyvážena. Tato voda
vznikne při čištění haly po skončení výkrmového cyklu.
Dešťová kanalizace
Dešťové vody ze střech objektů budou pomocí okapového systému sveden do
vytvořeného vsaku. - viz SITUACE.
Stavební objekt SO03 a SO04
Bourací práce
Před započetím prací musí být ze staveniště zdemolovány a odstraněny veškeré stávající
objekty (jedná se o demolici stávajících výkrmových hal). V rámci bouracích prací je nutno
také počítat se zmapováním a přeložením veškerých sítí technické infrastruktury, které svojí
polohou zasahují do plánovaného prostoru staveniště.
Zemní práce
Jelikož stavba bude umístěna na místě stávajícího objektu, nebude řešena skrývka
ornice. Zemní práce budou spočívat v odtěžení zeminy, aby byla vytvořena pláň pro
jednotlivé objekty. Přebytečná zemina se odveze na skládku do vzdálenosti 10.000m.
Základová spára musí být dočištěna, musí být v rostlém terénu a musí být ihned po výkopu
zabetonována. Základová spára nesmí rozbřednout kvůli dešťovým srážkám.
Základy
Základy hal H3 a H4 budou z monolitických betonových pasech a betonových patkách.
Patka pod každým nosným sloupem. Kotevní hlavy budou součástí základových pasů o
průřezu 600/650mm (od úrovně – 1,100 po -0,450). Sloupy ve štítových vazbách budou
kotveny do základového pasu pomocí kotevních šroubů. Od kóty -0,450m bude
vybetonovaná horní část základového pasu, který bude srovnán s vnitřním lícem ocelových
sloupů a bude tvořit obetonávku okolo kotvení.
Pro velín se provedou základové pasy z prostého betonu navazující na základové pasy hal,
na který bude objekt velínu v místě přiléhajících stěn postaven. Na takto připravené
základové pasy bude provedena základová železobetonová deska o mocnosti 120mm,
vyztužená svařovanou KARI sítí Ø 6 s oky 100/100, uloženou při spodním lící desky. Po
obvodu desky bude přidána smyková výztuž Ø 10 á 250mm.
Beton zákaldových konstrukcí C25/30 XC2.
Krytí výztuže: spodní 50; horní 35mm.
Pod monolitické základové pasy bude proveden hutněný podsyp mocnosti 150mm.
Svislé konstrukce
Svislou nosnou konstrukci vytváří válcované profily tvaru I360. Propojení příčlí a
sloupů je zajištěno pomocí trubek kruhového průřezu a vaznice z tenkostěnných za studena
ohýbaných průřezů tvaru Z. Vaznice nesou střešní krytinu z trapézového plechu. Stěny jsou
tvořeny horizontálně montovanými sendvičovými panely PAMA s jádrem PIR tl. 100mm.
Kotvení je navrženo dvojicemi lepených kotev na každém sloupu a je umístěno na horním
povrchu betonových základů. Svislé nosné konstrukce pro velín tvoří ocelová rámová

konstrukce taktéž opláštěna sendvičovými panely s PIR jádrem. Ze strany k hale bude
protipožární sendvičový panel (s jádrem z minerální vaty).
Vodorovné konstrukce
Šikmá část rámové konstrukce z ocelového prvku typu Iw o průřezu 360/140mm.
Horní 1/3 šikmé rámové konstrukce z ocelového prvku IPE220. Na této šikmé konstrukci
jsou umístěny vaznice. Vaznice zohýbaných průřezu tvaru Z o celkové výšce 200mm
nesou střešní krytinu z trapézového plechu, zateplené je realizováno sendvičovým panelem
PAMA s jádrem PIR tl. 120mm. Panely jsou přišroubovány k rastru stropnic
z tenkostěnných za studena ohýbaných průřezů tvaru Z v úrovni táhla a tvoří zároveň
omyvatelný pohled.
Podlahy
V hale bude provedena železobetonová podlaha z vodostavebního betonu na
připraven hutněný podklad z drceného kameniva. Podlaha bude mít mocnost 180mm a bude
spádována 1% ke středovému kanálku o průřezu 300/300mm. Z kanálku bude oplachová
kontaminovaná voda svedena do sběrné jímky. U bočních stěna a zadní štítové zdi bude
podlaha ukončena soklem šířky 200mm a s náběhem se spodní výškou 200mm(mocnost
podestýlky před koncem turnusu) se zkosením na 400mm.U přední štítové zdi(
s vynecháním u vrat, okna a dveří) bude sokl výšky 800mm se zkosením na 900mm pro
zapření nakladače při vyhrnování podestýlky. Podlaha bude provedena z betonu C25/30
XC3, XA1 a vyztužena svařovanou KARI sítí Ø 6 s oky 150/150, uloženou při obou lících
podlahové desky.
Izolace
Izolace proti zemní vlhkosti je v hale řešena prostřednictvím vodostavebního betonu.
Tepelné izolace haly jsou zajištěny použitím opláštění ze sendvičových panelů s PIR jádrem
– stěny tl. 100mm(PAMA-PDD), podhled tl. 120mm ( PAMA-TD5).
Krytina
Střešní krytinu haly i přístavku bude tvořit lakovaný trapézový pozinkovaný plech TR
50 R/W tl. 1mm a výškou ‚vlny‘ 48mm.
Konstrukce klempířské
Okapový systém je navržen z ocelového pozinkovaného plechu. Trapézový plech,
tvořící sluneční clonu před větracími klapkami bude proveden z ocelového plechu
s nástřikem práškové polyesterové barvy.
Výplně otvorů
Jako hlavní vrata do haly o rozměru 4000/3500mm jsou navržena sekční
s elektrickým pohonem s integrovanými dveřmi 800/1970mm. Vrata mají tepelně izolační
jádra z PUR pěny. Veškeré otvorové prvky musí splňovat požadavky na požární odolnost
definované v PBŘS, které je nedílnou součástí tohoto projektu.
Úpravy povrchů
Primární i sekundární ocelová konstrukce bude před dodáním na stavbu upravena
žárovým zinkováním. Povrch panelů opláštění je lakovaný a pozinkovaný. Veškeré
zámečnické výrobky, není-li předepsáno jinak, budou opatřeny nátěry ve složení: 1x

základní S 2003. 2x vrchní S 2013 – barva dle výběru investora. Všechny použité
nátěrové hmoty v hale, které by mohly přijít do styku s kuřaty a krmivy budou doloženy
certifikátem s vhodností použití k daným účelům.
Vytápění
V hale budou instalována teplovzdušná plynová topidla s odtahem spalin mimo
vytápěný prostor.
Elektroinstalace
V hale budou instalována zářivková svítidla. Světelný režim v hale je technologický
proces řízený centrálním počítačem.
Přípojka vody
Do haly je přivedena voda ze zázemí SO05 prostupem skrze stěnu. Jedná se o
přívod vody pro napájení a pro potrubí oplachové.
Ventilace
V halách H1 až H4 je použit systém plynulé ventilace v kombinaci s ventilací tunelovou
řízené přes táhla a servopohony klima-počítačem. V hřebeni haly jsou osazeny ventilátory
pro tunelovou ventilaci – 10 ks o průměru 1280mm. V hřebeni haly jsou osazeny ventilátory
pro minimální ventilaci – 4ks o průměru 730mm.
Zimní ventilace: Přívod vzduchu je řešen 70 klapkami osazenými po obou delších stranách
haly. Klapky jsou ovládané servomotorem. Rozměr každé klapky je 580x390mm, výkon
3 000 m3/h. Dále je pro přívod vzduchu využíváno 37 klapek osazených po obou delších
straných haly. Klapky jsou automatické, podtlakové. Rozměr každé klapky je 540x125mm,
výkon 1 500 m3/h.
Minimální výkon ventilace je 59 661 m3/h pro výměnu vzduchu. Maximální výkon ventilace
452 936
200 m3/h. Tudíž celkový výkon na výměnu vzduchu na jednu halu splňuje požadavky
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výměny vzduchu, které jsou 247 500 m3/h.
Klapky a ventilátory jsou řízeny ventilační jednotkou na základě nastavené teploty, vlhkosti
vzduchu a koncentrace CO2.
Tunelová ventilace: Zabezpečena plným otevřením klapek tunelové ventilace 12ks o
rozměru 0,81x2,61m a zároveň sepnutím ventilátorů v čele haly. Klapky jsou ovládané
servomoterem.
Vnitřní kanalizace
Podlaha bude spádována k podélné ose haly, kde bude vytvořen žlab se spádem, ze
kterého bude oplachová voda svedena do oplachové jímky kanalizačním potrubím KG DN
250, které bude uloženo v rýze v pískovém loži pod osou haly. Na toto potrubí bude
navazovat další, které bude svedeno do jímky, které bude periodicky vyvážena. Tato voda
vznikne při čištění haly po skončení výkrmového cyklu.
Dešťová kanalizace
Dešťové vody ze střech objektů budou pomocí okapového systému sveden do vytvořeného
vsaku. - viz SITUACE.

Stavební objekt SO05
Bourací práce
Neřeší se.
Zemní práce
Ornice bude stržena ve vrstvě cca 30 cm, uložena na dočasnou skládku, odkudbude
následně využita k finálním obsypům objektů stavby nebo jinak využita dle rozhodnutí
investora.
Zemní práce budou spočívat v odtěžení zeminy, aby byla vytvořena pláň pro
jednotlivé objekty.
Přebytečná zemina se odveze na skládku do vzdálenosti 10.000 m.
Základová spára musí být dočištěna, musí být v rostlém terénu a musí být ihned po
výkopu zabetonována. Základová spára nesmí rozbřednout kvůli dešťovým srážkám.
Základy
Pro Zázemí se provedou základové pasy z železobetonu navazující na základovépasy hal,
na který bude objekt Zázemí v místě přiléhajících stěn postaven.
Beton základových konstrukcí: C 25/30 XC2.Krytí výztuže: spodní 50; horní 35 mm.
Pod monolitické základové pasy bude proveden hutněný podsyp mocnosti 150
mm.
Svislé konstrukce
Svislé konstrukce pro Zázemí tvoří systém pórobetonového zdiva (např. dle firmy
YTONG). Nosné stěny jsou v tloušťce 300 mm. Zdivo bude provedeno v souladus
technickými návody výrobce na MVC.
Vodorovné konstrukce
Zázemí bude na nosných obvodových zdech proveden ŽB ztužující věnec o průřezu
250/200 mm z betonu C 30/37 a s výztužným ocelovým košem 4x Ø 10 mm s třmínky Ø6
po 250 mm.
Nade dveřmi i okny jsou navrženy pórobetonové překlady (např. dle systému
YTONG). V obvodovém zdivu pórobetonové překlady s tepelnou izolací z pěnového
polystyrenu na druhé pozici.
Do ocelové střešní konstrukce je kotveno zavěšení podhledu. Mezi rošt a vazníky
bude uložena tepelná izolace z minerální vaty. Podhled tvoří sádrokartonové desky
(protipožární SKD – RIGIPS).
Podlahy
Podlaha v Zázemí bude realizována na základové desce, překryté fóliovou
hydroizolací a bude ve dvou provedeních. Tloušťka základové desky je 100mm.
Podlaha zázemí je označena jako A2 a skládá se z tepelné izolace tl. 80 mm
(ISOVER EPS 70 S), separační fólie, betonové mazaniny a keramické dlažby na lepidlo
(např. TAURUS – dle výběru investora). Betonová mazanina bude provedena z betonu C
16/20 a vyztužena svařovanou KARI sítí Ø 5 s oky 150/150, uloženou při horním líci.

Izolace
Je použita fóliová hydroizolace FATRAFOL 803 v tl. 1,5 mm. Tato izolace musí
býtz obou stran chráněna proti poškození geotextilií (300g/m2). Základové pasy přístavku
jsou provedeny ze železobetonu C25/30 XC2.
Jako tepelná izolace podlahy Zázemí je použita ISOVER EPS 70 S tl. 80 mm.
Obvodové stěny zázemí jsou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem s izolantemz
minerální vlny v tl. 100 mm. Základové konstrukce zázemí budou tepelně izolovány
izolantem ISOVER EPS PERIMETR 80 v tl. 80 mm, který bude zároveň tvořit sokl
objektu.Strop přístavku bude tepelně zaizolován izolací ISOVER UNIROL PROFI 10
tl. 2x100 mm. Tepelnou izolaci v podstřešním prostoru bude chránit po obou stranách
separační fólie (parozábrana).
Krytina
Střešní krytinu bude tvořit lakovaný trapézový pozinkovaný plech TR 50 R/W tl. 1
mm a výškou „vlny“ 48 mm.
Konstrukce klempířské
Parapet na oknech Zázemí je navržen z lakovaného hliníkového plechu. Okapový
systém je navržen z ocelového pozinkovaného plechu.
Výplně otvorů
Pro vstup do zázemí budou instalovány plastové vstupní dveře 900/2000 mm.
Z chodby do užitkového prostoru haly budou osazeny dveře do panelu opláštění haly,
kotvených do připravených ocelových výměn o rozměrech 800/2000 mm. Z haly do
exteriéru (v zadní štítové stěně) budou osazeny dveře do panelu opláštění haly, kotvených
do připravených ocelových výměn o rozměrech 800/1970 mm, plné.
Okno na severovýchod Zázemí bude sloužit k prosvětlení a možnost větrání osazené
do obvodové zdi tl. 300 mm, včetně vnitřního plastového parapetu.
Veškeré otvorové prvky musí splňovat požadavky na požární odolnost definované v
PBŘS, které je nedílnou součástí tohoto projektu.
Úpravy povrchů
Primární i sekundární ocelová konstrukce bude před dodáním na stavbu upravena
žárovým zinkováním.
Povrch panelů opláštění je lakovaný a pozinkovaný.
Na obvodové zdivo přístavku bude použita fasádní silikonová omítka – probarvení
dle požadavků investora.
V interiéru přístavku bude na štukové omítce provedena vnitřní bílá malba
(PRIMALEX). Stejný výrobek bude použit i na podhledovou část.
Veškeré zámečnické výrobky, není-li předepsáno jinak, budou opatřeny nátěry ve
složení: 1x základní S 2003. 2x vrchní S 2013 - barva dle výběru investora. Všechny
použité nátěrové hmoty v hale, které by mohly přijít do styku s kuřaty a krmivy budou
doloženy certifikátem s vhodností použití k daným účelům.
Vytápění
Zázemí je temperováno pomocí elektrickýchpřímotopů.

Elektroinstalace
V zázemí budou instalována zářivková svítidla. Dále se v zázemí nachází podružné
elektrorozvaděče pro halu H3 a H4.
Přípojka vody
Do zázemí je přivedena voda prostupem v základu potrubím HDPE 100 SDR11,
63x5,7 a bude vedeno v podlaze (min. 1,3 m pod čistou podlahou), odkud se rozdělí na
dvě větve a bude ukončena napojením na vodoměrné sestavy. Ty budou umístěny u stěny
25 cm nad podlahou.
Ventilace
V zázemí je nutná výměna vzduchu zajišťována pomocí otevíravých oken.
Vnitřní kanalizace
Splašková kanalizace ze sprchy, WC a dřezu bude odvedena pomocí potrubí PVC
KG DN 200 do nové jímky, která bude umístěna vedle jímky na oplachy. Jímka bude mít
kapacitu 23,9m3.
Dešťová kanalizace
Dešťové vody ze střech objektů budou pomocí okapového systému sveden do
vytvořeného vsaku. - viz SITUACE.
Stavební objekt SO06
Bourací práce
Netýká se.
Zemní práce
Budou vyhloubeny jámy pro základové patky a pro přívod NN 0,4kV. Základová
spára musí být dočistěna, musí být v rostlém terénu a musí být ihned po výkopu
zabetonována. Základová spára nesmí rozbřednout kvůli dešťovým srážkám.
Základy
Betonové patky C16/20 do nezámrzné hloubky na únosné podloží.
Svislé konstrukce
Nosná konstrukce z ocelových válcovaných profilů opatřená alkyd-uretanovým
nátěrovým systémem opláštěná sendvičovými panely plech/PIR/plech tl. 100mm.
Vodorovné konstrukce
Ztužující prvky z ocelových válcovaných profilů opatřených alkyd-uretanovým
nátěrovým systémem.
Podlahy
Nášlapná vrstva podlahy z betonové mazaniny.
Izolace
Izolace bude natavena z těžkého asfaltového pásu BITUBITAGIT V60S30 na beton
opatřený 2xNP ALP.

Tepelná izolace kafilerního boxu jsou zajištěny použitím opláštění ze sendvičových panelů
s PIR jádrem – stěny, podhled tl. 100mm.
Zámečnické výrobky
Nosná kostra z ocelových válcovaných uzavřených profilů (jäckel), kotvení k základům
chemickými kotvami 8xM12.
Krytina
Střešní krytinu na sedlové střeše bude tvořit trapézový plech ve sklonu 10°.
Konstrukce klempířské
Okapový systém je navržen z ocelového pozinkovaného plechu.
Výplně otvorů
Jako dveře budou použity kovové systémové dveře kotvené do izolovaného panelu.
Rozměr dveří 900x2000mm, plné, izolované.
Úpravy povrchů
Primární i sekundární ocelová konstrukce bude před dodáním na stavbu upravena
žárovým zinkováním. Povrch panelů opláštění je lakovaný a pozinkovaný.
Vytápění
Netýká se.
Elektroinstalace
V kafilérním boxu bude instalováno zářivkové svítidlo.
Vodoinstalace, kanalizace
Netýká se.
Ventilace
Netýká se.
Dešťová kanalizace
Dešťové vody ze střech objektů budou pomocí okapového systému sveden do
vytvořeného vsaku. - viz SITUACE.
b) konstrukční a materiálové řešení
Z hlediska materiálového má hlavní zastoupení ocel, která tvoří primární i sekundární
nosnou konstrukci. Primární nosné ocelová konstrukce sestává z válcovaných plnostěnných
profilů, sekundární je navržena z konstrukčního vaznicového systému – METSEC.
Dalším významným materiálem je beton, respektive železobeton, který bude použit na
založení objektu a také na podlahové konstrukce spolu s drceným kamenivem. Jako
opláštění je navržen sendvičový panel – stěny a podhled. Na střechu bude použit trapézový
plech.
Hlavní objem použitých materiálů záchytné jímky zaujímá železobeton. Pro zásobníky
krmiva – sila, se zhotoví základová deska, na kterou bude jejich nosná ocelová konstrukce
ukotvena.

Manipulační plochy budou provedeny z asfaltového souvrství.
c) mechanická odolnost a stabilita
Veškeré nosné konstrukce jsou navrženy dle empirických vzorců. Tyto konstrukce budou
před zahájením výroby ověřeny statickým výpočtem.
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
technické řešení
Jedná se o podlahový chov drůbeže realizovaný na hluboké podestýlce, 4nové haly pro 4
x 45000 kuřat. V chovném prostoru bude v podélné ose umístěny 5 krmné linky a 6 linek
napájení. Krmná směs pro krmení ptáků bude skladována ve třech venkovních laminátových
zásobnících o objemu 3 x 20,3 m3. Doprava krmiva ze sil do krmných linek v hale je řešena
spirálovým dopravníkem.
a)

Chovný cyklus trvá 36 - 40 dní. Na počátku cyklu se do haly naveze sláma (rašelina) v
průměrné tloušťce 2-3 cm. Podestýlka je průběžně doplňována, na konci turnusu je tloušťka
podestýlky cca 10-20 cm. Po skončení cyklu se provede demontáž násypek, napájecí a
krmné linky budou zvednuty, zvedacím zařízením pod strop. Následně se provede vyhrnutí
podestýlky, umytí tlakovou vodou a celková dezinfekce prostoru stáje. Oplachové vody jsou
odkanalizovány do podzemních vyvážených jímek.
b)

výčet technických a technologických zařízení

V každé hale bude umístěna technologie:
krmení
5 ks krmných linek
napájení
6 ks napájecích linek
zásobování a doprava krmiva
3 ks zásobníky na KS + spirálový dopravník
ventilace
4ks ventilátory v hřebeni střechy, ve štítu haly 10ks ventilátorů, 70 klapek po obou
delších stranách haly, 37 klapek po obou delších stranách haly a 12ks klapek tunelové
ventilace
- topení
o 6 ks plynových topidel s odtahem spalin
- chlazení
o 3 linie vysokotlakého tryskového chlazení
- osvětlení
o 4 linie regulovatelných stropních svítidel (celkem 72 ks)
o
o
o
o

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
Požárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno samostatnou požární zprávou.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
a) kritéria tepelně technického hodnocení
Veškeré kompletní konstrukce budou tepelně dimenzovány minimálně na současné
požadavky pro splnění tepelně – technické normy (ČSN 73 0540-2:2011 + Z1 2012)
Dle zákona č.406/2000Sb. (platná novela 225/2017Sb.) O hospodaření energií, budou
navrženy veškeré konstrukce.
Jelikož změnou rozměrů stavby v projektové dokumentaci pro dodatečné povolení stavby
nedojde o zvětšení obálky haly o více jak 25% a použitá technologie splňuje podmínky
původního průkazu energetické náročnosti budovy, není nutné vypracovávat nový.
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií
Objekt nebude takovými zdroji vybaven
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou,
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost
apod.)
Větrání:
V halách bude instalována technologie nucené podtlakové ventilace řízené přes táhla a
servopohony klimapočítačem s přisáváním pomocí bočních a štítových klapek a s odtahem
prostřednictvím komínových a štítových ventilátorů.
V Zázemí bude větrání přirozené – okny.
Vytápění:
V halách bude instalována technologie vytápění, pomocí sálavých teplovzdušných
plynových souprav s přisáváním i odtahem spalin do vnějšího prostředí.
Zázemí bude vytápěno elektrickými přímotopy.
Osvětlení:
V halách bude instalována technologie osvětlení, pomocí stropních regulovatelných
svítidel, zajišťujících skrze klimapočítač potřebný světelný režim.
V Zázemí bude osvětlení přirozené (okny) + umělé (led svítidly), zajišťující potřebnou
světelnou intenzitu pro vykonávanou práci.
Zásobování vodou:
Zásobování vodou nových objektů bude probíhat skrze novou přípojku nastávající
areálový rozvod.
Odpady z výstavby, oprav a především demolice:
Při výstavbě, opravách či demolici se předpokládají odpady stavebního rázu,
stavební materiál, beton, železo, ocel, plasty, apod., a to v množství stovek tun (u
demolice tisíců tun):

Odpady z demolic:
katalogové číslo
17010
1
17010
2
17010
3
17010
7
17020
1
17020
2
17020
3
17040
2
17040
4
17040
5
17040
9

název odpadu
beton

kategorie
odpadu
O

množství
odpadu
600t

cihly

O

1500t

tašky a keramické výrobky

O

80t

směsný stavební odpad

O

50t

dřevo

O

5t

sklo

O

1t

plasty

O

0,1t

hliník

O

0,2t

zinek

O

0,1t

železo a ocel

O

2t

kovový odpad znečištěný

N

0,5t

Odpady z výstavby
Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány v
odpovídajících shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených
plochách), odděleně podle kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa
shromažďování odpadů budou řádně označena názvy, číselnými kódy druhu odpadu a
kategorií dle Katalogu odpadů. Shromažďovací prostředky nanebezpečné odpady budou
opatřeny identifikačními listy nebezpečného odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. s obsahem
dle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a označeny
grafickým symbolem příslušné nebezpečné vlastnosti dlezvláštních předpisů.
Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního
množství, odváženy mimo areál k dalšímu využití resp.ke zneškodnění. Za odpady v
průběhu stavebních prací bude odpovídat dodavatel stavebních prací. Před zahájením a po
ukončení přepravy nebezpečných odpadů bude prováděno v souladu s platnou legislativou
ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.
Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby
byly minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení,
technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd. Průběžně bude vedena zákonná
evidence. Množství odpadů jsou stanovena odborným odhadem. Rozhodujícím dokladem
budou údaje ze zákonné evidence a vážní lístky ze zařízení pro využívání resp.
zneškodňování odpadů, které budou předloženy v rámcikolaudačního řízení před uvedením
stavby do trvalého provozu.
Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismůs tím, že pokud
dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a
uložit.

Investor zajistí, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky
stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů
likvidovat odpady vznikající při jeho činnosti tak, jak určuje výše uvedený zákon.
V případě demolice vybraných stávajících objektů je předpokladem využití smluvních
mobilních drtiček a třídiček stavebních odpadů, při jejich provozu budoudodrženy příslušné
legislativní předpisy (doloženy budou povolení dle zákona o odpadech, ovzduší, apod.).
Podrcený a vytříděný stavební materiál, po provedení příslušných rozborů, může být využit
k terénním úpravám v areálu při výstavbě nových objektů. Toto bude řešeno následně v
rámci povoleních dle stavebního zákona, příp. složkových předpisů.
Odpady z provozu:
Záměrem nedochází k významným (skoro k žádným změnám) v produkci stávajících /
průběžných odpadů. Z vlastního provozu se předpokládají následující odpady:
katalogové
číslo
15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 10
15 02 02
20 01 21
20 03 03
17 02 03
20 01 01
20 01 02
katalogové
číslo
20 03 01
18 02 02

název odpadu
papírové a lepenkové obaly
plastové obaly (znečištěné)
kovové obaly (znečištěné)
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
nebo obaly ...
absorpční činidla….znečištěné nebezpečnými
látkami
zářivky
uliční smetky
plasty
papír a lepenka
sklo
název odpadu

kategorie odpadu
O
O/N
O/N
O/N
N
N
O
O
O
O
kategorie odpadu

směsný komunální odpad
O
odpad na jejichž sběr a odstraňování jsou
N
kladeny zvláštní ....
Veškeré odpady budou nadále tříděny a shromažďovány v určených vymezených
prostorech, které budou zabezpečeny proti znečištění okolní půdy a vod. Odpady budou
ukládány v odpovídajících sběrných nádobách a obalech s označením odpadu. O produkci
odpadů bude vedena požadovaná evidence.
Odpady z veterinární péče si zpětně odebírá veterinární pracovník.
Běžný komunální odpad bude shromažďován v kontejneru a odstraňovánv rámci
centrálního svozu komunálního odpadu. Rovněž tak odděleně shromažďované kovy, plasty a
papír. Ostatní odpady (z údržby) budou situovány ve vymezeném prostoru objektu.
Z uvedeného je zřejmé, že produkce odpadů při provozu odpovídá běžné činnosti a
nepředstavuje zvýšené nároky na likvidaci, přičemž nutno zdůraznit, že se jedná převážně o
odpady recyklovatelné.
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Dle radonových map bylo zjištěno, že se jedná o oblast s nízkým radonovým rizikem.
Objekt haly tudíž nevyžaduje žádné zvláštní opatření proti pronikání radonu do budov
z podloží.

b) ochrana před bludnými proudy
Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden, jedná se o běžnou stavbu,
která není podsklepena. Významné namáhání bludnými proudy se nepředpokládá.
c) ochrana před technickou seismicitou
Není seismické pásmo - není nutná ochrana.
d) ochrana před hlukem
S ohledem na stávající i plánovaný provoz technologií je vypracovánahluková studie,
z období říjen 2017, vypracoval Ing. Pavel Berka, Oslavany.
Základní předpisy:
Hygienické požadavky na úroveň akustické situace ve venkovním prostředí – limity nejvýše
přípustných hodnot hluku jsou stanoveny na základě zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Prováděcím právním předpisem
k tomuto zákonu je Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdravípřed nepříznivými
účinky hluku a vibrací, (původně NV č. 148/2006 Sb.). Citované Nařízení vlády (NV)
stanoví hygienické limity hluku a vibrací pro pracoviště, pro chráněný venkovní
prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb. Zároveň
stanovuje způsob měření a hodnocení těchto hodnot. Podle základního ustanovení tohoto
nařízení musí být expozice zaměstnanců a obyvatelstva hluku a vibracím omezena tak, aby
byly splněny nejvyšší přípustné hodnoty hluku. Toto nařízení se nevztahuje na hluk z
užívání bytu, hluk a vibrace prováděné nácvikem hasebních, záchranných a likvidačních
prací, jakož i bezpečnostních a vojenských akcí a akustické výstražné signály související s
bezpečnostními opatřeními a záchrannou lidského života, zdraví a majetku.
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a hlukové zátěže na pracovištích jsou stanoveny pro hluk
ustálený a proměnný, impulsní hluk, vysokofrekvenční hluk, ultrazvuk, infrazvuk a
nízkofrekvenční hluk.
Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinouakustického tlaku
A LAeq,T. V denní době se stanoví pro osm nejhlučnějších hodin, v noční době pro
nejhlučnější hodinu. Pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a železnicích a pro hluk
z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu. Nejvyšší přípustná
ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem
základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu.
Venkovním prostorem se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m od stavby pro bydlení a prostor,
který je užíván k rekreaci, sportu, zájmové a jiné činnosti. Hygienické limity hluku v
chráněném venkovním prostoru, v chráněných vnitřních a venkovních prostorech staveb
jsou uvedeny v nařízení vlády, a to jako nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněných
vnitřních prostorech staveb. Hodnoty se vyjadřují jako ekvivalentní hladiny akustického
tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin (LAeq,8h) a v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro
hluky z jiných než dopravních zdrojů zůstává denní maximální ekvivalentní hladina
akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru v úrovni 50 dB(A) pro denní dobu a
40 dB(A) pro noční dobu.
Hluková zátěž z období výstavby:
Průběh stavebních úprav objektu bude představovat časově omezené a občasné zvýšení
hladiny hluku v okolí staveniště v důsledku použití stavební mechanizace a dopravních

prostředků. Hladina hluku se bude měnit v závislosti na nasazení stavebních mechanismů,
jejich souběžném provozu, době a místě jejich působení. Vzhledem k charakteru stavebních
prací není pravděpodobné, že budou překročeny povolené hodnoty u nejbližších obytných
objektů. Z provozního hlediskalze konstatovat, že nárůst automobilů a stavební
mechanizace nepřekročí Laeq = 50 dB (A).
Pro pracovníky staveniště, kteří budou provádět jednoduché fyzické práce bez nároku na
duševní soustředění, sledování a kontrolu sluchem a dorozumívání se řečí(běžné manuální
práce na pracovišti) je stanovena max. přípustná ekvivalentní hladina hluku za 8 hodinovou
směnu Laeq = 85 dB (A).
Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametryv území. Hluk
šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných
stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i
snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní,
ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stádiu výstavby.
Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně používané
stavební stroje – jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou známými technologiemi,
které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a
předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících dopravních a stavebních strojů nepřekročí
přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů
současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní
vliv hluku bude pouze dočasný – hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během
výstavby, která je časově omezena a bude realizována především ve dne.
Hluková zátěž při provozu:
Mezi stávající zdroje hluku patří především ventilátory, míchárna krmiv, doprava, apod.
Záměrem dochází především ke zrušení stávajících starších ventilátorů, o vyšších
hlučnostech a k instalaci nových modernějších ventilátorů, o nižších hlučnostech.
Ventilátory v nových objektech budou významným zdrojem hluku.
Nejbližšími stávajícími obytnými objekty (OHO) jsou rodinné domy nacházející se při
hlavní silnici III. třídy a navazující komunikaci (č.p. 69, 121, 70, 72, 73,
74, 129, 122, 75), a to jihozápadním směrem od nejbližšího plánovaného objektu s
chovem drůbeže ve vzdálenostech cca 330 - 380 m. S ohledem na územní plán je však ještě
pod areálem vymezena plocha „ZM8“, která je určena k výstavbě rodinného domu, tato je ve
vzdálenosti cca 280 m.
Z výše uvedeného je patrné, že zemědělský areál a též nové záměry nejsou významnými
zdroji hluku. Areál je v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, je stanovené PHO.
Na základě vyhodnocení možných zdrojů hluku lze očekávat, že v nejbližším chráněném
venkovním prostoru též po realizaci záměru budou dodrženy hygienické limity hluku
pro denní a noční dobu a nedojde tak v důsledku jejich činnostik nepřípustné
hlukové zátěži obyvatel.
e) protipovodňová opatření
Vzhledem k umístění stavby nebudou prováděna protipovodňová opatření, objekt se
nenachází v záplavovém území
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)
Nevyskytují se

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovací místa technické infrastruktury
Elektrická energie
Do areálu je přivedena VN přípojka ukončená v trafostanici na okraji pozemku,
záměrem nedochází ke změně. Stávající objekty jsou již v současné době napojeny na
stávající areálový rozvod elektro nn z elektrorozvodny, která je umístěna vestávajících
výkrmových halách. Stávající haly budou zbourány a bude provedena nová
elektrorozvodna vedle náhradního zdroje na pozemku investora(víz výkres C.03 –
koordinační situační výkres). Odtud bude vedena elektro nn do podružných rozvaděčů
v zázemí a v halách.
Demolice a výstavba nových objektů nemá významný vliv na stávající kapacity areálu
a přípojky.
Realizací záměru se nepředpokládají výrazné změny v odběru elektrické energie. Ta
bude využívána pro servopohony napájecích a krmných linek, servopohony bočních
klapek, pro pohon ventilátorů (přisávací, odtahové), pro osvětlení.
Podle informací činí stávající stávající průměrná roční spotřeba elektrické energie v
celém areálu cca 203 MWh (instalovaný příkon 600kW), z toho pro objekty chovu
drůbeže cca 63 MWh (příkon 100 kW). Nově budou instalovány úspornější zařízení,
nový instalovaný el. příkon činí cca 40 kW na jeden objekt, tj. cca 160 kW na záměr.
Při obdobném provozu, i přes navýšení projektované kapacity střediska, lze očekávat
drobné navýšení spotřeby el. energie, tato bude nadále kryta ze stávající VN přípojky.
potřeba pro 1 halu vč. zázemí:
-

osvětlení (led trubice)
odtahové stropní komíny
odtahové štítové ventilátory
servopohony
motor krmné linky
motor napájecí linky
spirálový dopravník sila
spirálový dopravník krm. linky
VTL chlazení
- zázemí
soudobá potřeba

1,7 kW
10,4 kW
13,2 kW
1,0 kW
2,2 kW
2,75 kW
1,1 kW
2,2 kW
7,45 kW
8 kWmax. spotřeba
40 kW

50 kW

Záložní zdroj
Investor požaduje navrhnout nový náhradní zdroj (dieselagregát) v kontejneru.

Voda
Zemědělský areál je v současné době zásobován vodou z veřejného vodovodního
řádu. Areál je rovněž napojen na vlastní zdroj vody (studna), který je nyní
nevyužívaný. Během výstavby bude spotřeba vody zanedbatelná vzhledem k tomu, že
většina materiálů náročnějších na spotřebu vody (betonové směsi) bude dovážena dle
potřeby hotová. Voda bude používána pouze v omezené míře při realizaci záměru pro
kropení betonů, apod. Dále není třeba se zabývat spotřebou vody pro vedlejší účely

(sociální zázemí pracovníků), neboť realizací záměru nedochází k žádné změně.
Potřeba vody pro zaměstnance činí cca 10 m3/rok (2 pracovníci).
Je třeba porovnat spotřebu vody stávajícího stavu a navrhovaného stavu (teoretický
výpočet).
Spotřebu vody na očistu nových objektů lze vyčíslit v množství cca 1,5l/m2 plochy, tj. při
ploše 4x2250 a čištění 8x ročně to činí cca 108 m3/rok, stávající činí 80m3/rok
Stávající stav:
Spotřeba vody pro napájení:
Spotřeba vody pro oplach:

cca 2.240 m3/rok
80 m3/rok

Navrhovaný stav:
Spotřeba vody pro napájení:
Spotřeba vody pro oplach:

cca 5.645 m3/rok
108 m3/rok

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že záměrem dojde k vyšší potřebě vody
oproti stávajícímu stavu. Nová potřeba vody po realizaci záměru bude tak
nadále krytaz veřejného vodovodního řádu.
Dešťové vody
V současné době jsou dešťové vody vsakovány na okolní terén a dále jsou z části areálu
odváděny dešťovou kanalizací, která ústí do místního potoka.
Dešťové vody z nově vybudovaných objektů jsou svedeny do vsakovacích těles na pozemku
investora. Nové komunikace za halami budou svedeny pomocí povrchových odvodňovacích
žlabů do stávajícího odvodňovacího příkopu. Nové kanalizace před halami budou
odvodněny kompletně do vsakovacích těles.
Pro objekt SO01 a SO02 jsou navrženy dvě vsakovací tělesa o celkovém objemu 280m3.
Pro objekt SO03, SO04 a SO05 je navrženo vsakovací těleso o celkovém objemu 320m3.
Oplachové vody
Odpadní vody vznikají pouze při mytí a dezinfekci prostoru haly po vyskladnění brojlerů a
podestýlky. Toto se provádí vysokotlakými mycími zařízeními. Dezinfekce bude prováděna
pomocí přípravků doporučených veterinářem. Oplachové vody budou odváděny skrze
oplachový žlab ve středu hal, který bude napojen na odvodné potrubí se záchytnými koši do
vodotěsných žump. SO01 a SO02 budou svedeny do stávající jímky, která byla z vnitřní
strany upravena pro dokonalou těsnost o objemu 60m3. Oplachová voda z objektů SO03 a
SO04 budou svedeny do nově navržené vodotěsné žumpy o objemu V=23,9m3. Žumpa bude
vždy po vyskladnění a vyčištění haly vyvezena. U žumpy bude v souladu se zákonem č.
254/2001 Sb., o vodách provedena jejich těsnost. Likvidace odpadních vod bude řešena
smluvně (ČOV).
Splaškové vody
Splašky z umyvadla, WC a sprchového koutu ze zázemí budou svedeny do nové betonové
žumpy o objemu V=23,9m3, umístěné pod halou H4. Žumpa bude periodicky vyvážena.
Likvidace odpadních vod bude smluvně řešena (ČOV).

Plyn
Stávající areál je napojen na rozvody zemního plynu, který je přiveden do objektů.
Vyjma objektů s chovem drůbeže se v areálu vyskytují další malé spalovacízdroje o
tepelných příkonech do 300 kW (plynový kotel vytápění AB, plynová topidla, vyvíječ
páry ve VKS). Stávající plynové rozvody po areálu – STL.
Provozní tlak plynu STL
60kPa
Potrubí
DN 50
Haly drůbeže jsou vytápěny ohřívačem vzduchu RGA 100. Ohřívač má výkon
100kW, spotřeba plynu – 8,0m3/h. V každé hale je 6 topidel.
Nový STL plynovod bude napojen na stávající STL rozvod vedoucí kolemhranice
areálu, viz PD. Každá napojení haly bude ukončeno napojením na regulační řadu
STL/NTL osazenou na stěně haly. Součástí této řady je kulový kohout na vstupu,
který bude sloužit jako HUP pro příslušnou část objektu.
Nové STL plynovody budou zhotoveny z potrubí lPe d 50 STL přípojky.
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
a) popis dopravního řešení
Trasa příjezdové komunikace je shodná se stávajícím provozem areálu. Zajišťuje přímé
napojení areálu na silniční síť. Příjezd k řešeným stavebním objektům je sjezdem ze silnice
III. třídy na okraji obce Kučerov. Tento příjezd do areálu je stávající a v souvislosti
s navrhovaným záměrem nebude měněn. Vznikne zde nová vyasfaltovaná areálová
komunikace kolem haly H1.
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
viz. Bod výše.
c) doprava v klidu
Parkování obslužných vozidel je řešeno v rámci areálu.
d) pěší a cyklistické stezky
Pěší a cyklistický provoz nebude nijak omezen.
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
a) terénní úpravy
Po provedení stavby budou porušené cesty vyspraveny a doplněny o nové zpevněné plochy
napojené na stávající areálové manipulační plochy. Skladby zpevněných ploch jsou
navrženy s asfaltobetonovým povrchem. Po dokončení stavby bude na nezpevněných
dotčených plochách zpětně rozprostřena skrytá ornice a tyto plochy budou osety travní
směsí.
Pro doplnění a nahrazení stávající výsadby ochranné zeleně budou na vymezených plochách
uvnitř areálu a především po okraji areálu směrem k obytným objektům použity rychle
rostoucí dřeviny (topoly, olše, apod.), dále doplněné skladbou dřevin – stromů a keřů v
místě se vyskytujících, které vytvoří postupně hlavní kostru
„biokoridoru“.

Ozelenění zemědělského areálu Kučerov
Po dokončení stavby bude na nezpevněných dotčených plochách rozprostřena ornice a tyto
plochy budou osety travní směsí. Pro doplnění a nahrazení stávající výsadby ochranné
zeleně budou na vymezených plochách uvnitř areálu a především po okraji areálu směrem k
obytným objektům použity rychle rostoucí dřeviny (topoly, olše, apod.), dále doplněné
skladbou dřevin – stromů a keřů v místě se vyskytujících, které vytvoří postupně hlavní
kostru „biokoridoru“.
V rámci sadových úprav bude doplněn pás zeleně v jihovýchodní části areálu.Ten bude
sloužit jako pohledová a pachová clona odstiňující záměr od obytné zástavby směrem k obci
Kučerov. Vše bude provedeno lokálními rostlinami vhodnými pro danou lokalitu. Nová
výsadba je zakreslena v příloze pouze schematicky.
Druhová skladba – návrh: Topol černý, Jasan ztepilý, Bříza bělokorá, bez černý. V
rámci geografické vhodnosti je možno provést výběr z mnoha dalších druhů dřevin.
Ozelenění polního hnojiště Hlubočany
V rámci sadových úprav bude provedeno ozelenění kolem stávajícího polní hnojiště. Jednalo
by se o vysázení zeleně kolem hnojiště z jižní a východní strany, která bude sloužit jako
pohledová a pachová clona odstiňující od obytné zástavby směremk obci Hlubočany.
Vše bude provedeno lokálními rostlinami vhodnými pro danou lokalitu. Nová výsadba je
zakreslena v příloze pouze schematicky. Druhová skladba – návrh: Topol černý, Jasan
ztepilý, Bříza bělokorá, Bez černý.
b) použité vegetační prvky
Viz. Bod výše.
c) biotechnická opatření
Biotechnická opatření, zabezpečující ochranu přírody a krajiny nebudou prováděna
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Uvnitř posuzovaného areálu již existují stávající provozy – ekologické zátěže. Převážně z
hlediska znečišťování ovzduší z chovu zvířat. K posouzení zatížení území po navrhované
výstavbě byly v rámci dokumentace vypočteny a vyhodnoceny emise amoniaku a dalších
znečišťujících látek.
Charakterem záměru jsou změny v zemědělském areálu – výstavba nových objektů s
chovem drůbeže místo stávajících či bývalých objektů. Objekty budou splňovat požadavky
welfare a příslušné legislativy. Při navrhování záměru je kladen důraz na situování objektu v
souladu s územním plánem a do vzdálenějších částí areálu od obytné
zástavby a nepřekračování doporučených hodnot, především z hlediska pachových látek
(amoniaku) a hluku.
S ohledem na biologickou rozmanitost je nutné respektovat požadavky územního plánu,
nezpevněné plochy v okolí nových objektů, či po demolici objektů,uvést do původních
stavů – provést ozelenění (tráva, keře, apod.). Po okrajích areálu bude dále provedena
údržba a provedena dosadba izolační zeleně.

Z těchto výčtů je patrné, že by nemělo dojít k překročení zákonných limitních hodnot.
Celkově lze konstatovat, že předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek
životního prostředí neměl výrazněji ovlivnit stávající parametry životního prostředí.
V případě neprovedení záměru bude středisko nadále využíváno dle stávajícího provozu, s
ohledem na technický stav objektů a situování v zemědělském středisku, bude řešeno
opětovně využití k chovu hospodářských zvířat dle nového projektu, s ohledem na potřeby
investora.
Vody:
Zájmové území se nachází ve 2. ochranném vnějším pásmu podzemního vodního zdroje
„Terešov, Manerov“, pro které je vydané Rozhodnutí pod č.j. Vod./839/83-233/1 ze dne
28.11.1983, vydané ONV Vyškov. Jedná se o vodní zdroje určené k hromadnému
zásobování pitnou vodou Bučovic. V pásmu jsou stanoveny požadavky na ochranu vod v
souladu s platnými právními předpisy.
Zájmové území se nenachází v ochranném pásmu povrchového vodního zdroje, ochranných
pásem minerálních či lázeňských vod ani CHOPAV, nenachází se v záplavovém území.
Místo záměru je zařazeno mezi zranitelné oblasti, při manipulaci a aplikaci hnojiv budou
dodržovány příslušné předpisy.
Záměr je navržený ve stávajícím zemědělském areálu, při dodržení vodohospodářského
zabezpečení objektů, nemůže mít při běžném provozu na dané oblasti významné vlivy.
Pouze při aplikaci hnojiv musí být dodržovány ochranná pásma od ochranných pásem či
vodních toků. Mapové zakreslení oblasti v příloze č. 05.
Podzemní vody:
Sledované území náleží k hydrogeologickému rajónu základní vrstvy Vyškovská brána
(2230).
Povrchové vody:
Hydrologicky patří území do povodí Moravy. Zastavěným územím obce protéká
Kučerovský potok (IDVT 10193519), a to ve vzdálenosti cca 300 m jižním směrem od
záměru, který se vlévá v jižní části zastavěného území do Rostěnickéhopotoka (IDVT –
10197355).
Severní část katastrálního území je odvodňována Hlubočanským potokem (IDVT
10198562)), a to ve vzdálenosti cca 1 km severovýchodním směrem od záměru.
Z pohledu hydrologických povodí je posuzované území řazeno do povodíRostěnického
potoka (číslo hydrologického pořadí 4-12-02-0100).
Půdy:
Záměr bude realizován na pozemcích ve stávajícím zemědělském areálu a nebude vyžadovat
vynětí ze zemědělského půdního fondu.
Na území katastru obce jsou velmi kvalitní půdy, dle třídy ochrany ZPF zde převažují
bonitně nejcennější půdy a nadprůměrně produkční půdy. Z půdních typů dominují
černozemě (jižní a východní část obce), v menší míře jsou pak zastoupeny hnědozemě (v
severní části) a kombizemě.
Místo záměru se nachází na rozhraní půdních typů: černozemě a hnědozemě.
Realizace záměru očekává podobné vlivy na životní prostředí, jako ustávajícího provozu.
Návrh protihlukových opatření:
·

provozovatel zajistí plnění veškerých limitů hluku v denní i noční doběpři provozu zdrojů
hluku

·
·

dodržovat technologickou kázeň během provozu
vyvarovat se zbytečných pojezdů dopravními prostředky v rámci areálu(především
v noční době) i mimo něj

technologická a dopravní zařízení bude provozovatel udržovat aprovozovat v
souladu s technickými požadavky na ně kladenými výrobci
· v průběhu zkušebního provozu je doporučeno pro ověření skutečnéakustické
situace okolí provést akreditované měření hluku z provozu Související opatření k
prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů:
pro fázi výstavby
· stavební práce provádět pouze ve stanovené denní době
· minimalizovat prostoje strojů a automobilů se spuštěným motorem mimo pracovní
činnosti
· kontrolovat technický stav vozidel a stavebních strojů, které by mohly hlukovou
pohodu negativně ovlivňovat
· v případě úniku látek nebezpečných vodám zabránit jejich dalšímu rozšíření, provést
okamžitě sanaci úkapu sorbentem a zajistit následný úklid kontaminovaného místa
pro fázi provozu
· provádět pravidelnou kontrolu a údržbu zařízení, provádět revize zařízení
· dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy
· dodržovat veškeré předpisy legislativy životního prostředí a ostatníchpředpisů
· snižovat prašnost při realizaci záměru, zajistit kropení deponovaných zemin při suchém
počasí
· provádět pravidelnou očistu znečištěných komunikací
· minimalizovat prostoje strojů a automobilů se spuštěným motorem
· odpady budou ukládány utříděně na určeném místě a další nakládánís nimi bude
prováděno v souladu s platnou legislativou, je třeba vést předepsanou evidenci o
odpadech
· v případě úniku látek nebezpečných vodám zabránit jejich dalšímu rozšíření, provést
okamžitě sanaci úkapu sorbentem a zajistit nezbytný následný úklid
kontaminovaného místa
· kontrolovat monitorovací systémy úniku závadných látek
· provádět zkoušky těsnosti jímek závadnými látkami
·

V rámci nové technologie budou uplatněny ověřené snižující technologie naemise
amoniaku:
používané technologie:
procentuální snížení
Technologie pro snížení úrovně emisí amoniaku v systému ustájení:
- používání biotechnologických přípravků do krmení
48 % *
používané technologie:
procentuální snížení
Technologie pro snížení úrovně emisí amoniaku z uskladnění exkrementů:
- ponechání pevných exkrementů v klidu do vytvoření přírodní krusty 40 %
Technologie pro snížení úrovně emisí amoniaku pro aplikaci exkrementů:
- zapravení pluhem do 12 hodin od aplikace
70 %
* dle skutečné hodnoty snížení uvedeného v seznamu VUZT, dle rozhodnutí jsou však
používány přípravky s minimálním snížením o 48%
Jímka na vyvážení musí být splňovat ustanovení ČSN 75 60 81, musí být provedena jako
vodotěsná a k závěrečné prohlídce stavby bude doložen doklad o její nepropustnosti ověřený
k tomu odborně způsobilou osobou.

Technické řešení staveb bude v souladu s § 50, 51 vyhlášky č. 268/2009 Sb., otechnických
požadavcích na stavby.
Při stavbě a provozu nesmí dojít ke znečištění povrchových či podzemních vod látkami
závadnými vodám (ve smyslu § 39 zákona o vodách).
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
Navrhovaný záměr neovlivňuje okolní krajinu, ekologické funkce v krajině zůstanou
zachovány. Na pozemku investorského záměru se nenachází žádné vegetace, podléhající
zákonné ochraně.
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
V místě záměru ani nejbližším okolí posuzovaného záměru se nevyskytují prvky NATURA.
Na vzdálenější oblasti nemůže mít záměr svým charakterem přímé,nepřímé či sekundární
vlivy.
K tomuto je též vydané stanovisko Krajského úřadu, které hodnotí, že záměr nemůže mít
významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Uvedený závěr
orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocený záměr svou lokalizací se nachází
mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit
přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany.
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na
životní prostředí, je-li podkladem
Dokumentace pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č.
100/2001 Sb., v platném znění (poslední č. 3226/2017 Sb.) zpracované dle přílohy č. 4 výše
uvedeného zákona - Záměr: Změny v chovu drůbeže na středisku Kučerov
A. Podmínky pro fázi přípravy a výstavby záměru:
1. Součástí dokumentace pro následné správní řízení bude výpočet a zákres ochranného
pásma chovu, které nesmí zasahovat objekty hygienické ochrany. Dále bude projekt
obsahovat podmínky výsadby zeleného izolačního pásu mezi obytnou zástavbou a halami
chovu drůbeže s takovou skladbou dřevin, které bude zaručovat jeho celoroční funkčnost.
Projekt výsadby bude konzultován s příslušným správním úřadem v oblasti ochrany přírody.
Výsadba zeleně bude provedena před uvedením první stavby do zkušebního provozu.
Výsadba bude obsahovat stromové a keřové patro, pro výsadbu stromového patra budou
využity sazenice vysoké min. 3 m v případě listnatých stromů a
2 m v případě jehličnanů. Obdobně bude doplněna izolační zeleň kolem stávajícíhopevného
polního hnojiště nad obcí Hlubočany.
- Pásmo hygienické ochrany – viz. Integrované povolení
- Výsadba zeleně – SO-07 Sadové úpravy

2.zahájení zemních prací je nutno oznámit příslušnému archeologickému pracovišti a
zajistit možnost záchranného archeologického průzkumu.
- bylo provedeno.
3.projekt pro stavební řízení bude předložen krajskému úřadu v rámci žádosti o změnu
integrovaného povolení, a to včetně podrobného vyhodnocení aplikace BAT tehnologií.
V rámci chobu vudou aplikovány především BAT pro snížení emisí pachových látek, emisí
prachu a hlukové zátěže. Pro provoz budou navržena technologická zařízení nevykazující
tónovou složku hluku.
- navržen moderní systém technologie
- hluboká podestýlka pomocí slámy (nebude používána řezaná sláma)
- adlitibní krmení
- technologie krmení a napájení s biotechnologickými přípravky
- skrápění podestýlky – zabránění prašnosti
- ventilátory – nízkohlučné, bez tónové složky hluku
Podrobnější hodnocení BAT je součástí žádosti o vydání integrovaného povolení.
4. Technologie chovu bude umožňovat instalaci pračky vzduchu nebo filtru, pokud by na
základě vyhodnocení zkušebního provozu vyplynula jejich potřeba.
- V případě potřeby úpravy technologie na základě zkušebního provozu budou použity další
opatření:
- další rozšíření výsadby izolační zeleně severozápadním směrem (uzavření areálu zeleným
pásem)
- prodloužení odtahových komínů

- montáž praček vzduchu v případě, že bude na trhu dostupná funkční technologie (dnes není
pro drůbež funkční technologie praček vzduchu dostupná).
5.
Haly budou uváděny do zkušebního provozu postupně max. v počtu dvou. Zkušební
provoz bude stanoven na minimální dobu 4 měsíců a maximálně na dobu 1 roku. Do
trvalého provozu nebudou haly uvedeny v případě, že nebude autorizovaným nebo
akreditovaným měřením prokázáno splnění emisních a hlukových limitů, nebo že bude ve
zkušebním provozu prokázáno, na základě stížností ze strany veřejnosti, nadměrné
obtěžování emisemi pachových látek a prachu). Vyhodnocení zkušebního provozu a
výsledky měření hluku, prachu a amoniaku předloží oznamovatel krajskému úřadu v rámci
žádosti o povolení provozu vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší (plánované změny
integrovaného povolení), stavebnímu úřadu v rámci kolaudačního řízení a obci, v případě
měření hluku KHS Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, a to neprodleně po jejich
obdržení.
- bude dodržen postup
6.
Dešťové vody budou odváděny do vsakovacích těles nebo do podzemních zásobníků
umožňujících jejich využití jako užitkové vody.
V současné době jsou deštové vody přirozeně vsakovány na okolní terén a z části areálu jsou
odváděny dešťovou kanalizací, která ustí do místního potoka.
Nově budou dešťově vody z nově budovaných objektů svedeny do vsakovacích těles
vybudovaných na pozemku investora.
7.V projektu pro stavební řízení bude uvedena bilance výkopových zemin a předpokládané
množství odpadů z demolic a výstavby nových objektů a způsob nakládání s nimi, budou
vymezena místa pro shromažďování a třídění odpadů z výstavby zabezpečená proti odcizení
odpadů, jejich úniku do složek životního prostředí a ovlivňování povětrnostními
podmínkami. O odpadech a nakládání s nimi bude vedena evidence, která bude předložena
stavebnímu úřadu v rámci řízení o uvedení staveb do zkušebního provozu.
Ornice
- Sejmutí ornice
1300m3
- Zpětné ohumusování
375m3
Přebytek ornice
925m3
Výkopy
2150m3
Násypy
450m3
Přebytek výkopu
1700m3
·
katalogové číslo

Odpady z demolic 2 bouraných stájí.
název odpadu

kategorie odpadu množství odpadu

170101

beton

O

600t

170102

cihly

O

1500t

170103

tašky a keramické výrobky

O

80t

170107

směsný stavební odpad

O

50t

170201

dřevo

O

5t

170202

sklo

O

1t

170203

plasty

O

0,1t

170402

hliník

O

0,2t

170404

zinek

O

0,1t

170405

železo a ocel

O

2t

170409

kovový odpad znečištěný

N

0,5t

Betonový a cihelný odpad bude rozdrcen a vzniklý recyklát bude použit pro podkladní
vrstvy nově budovaných hal a komunikací. Přebytečný recyklát bude odvezen na
skládku. Ostatní odpady budou odvezeny na skládku k tomu určenou.
· odpady z fáze výstavby
Běhen výstavby budou v areálu zřízena místa pro skladování stavebního materiálu.
Stavební materiály budou oploceny, aby bylo zneužito jejich odcizení. Během montáže
technologie bude k dispozici uzamykatelný sklad, kde bude přivezená technologie dočasně
uložena před montáží.
Během stavebních úprav objektu budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby- různá
stavební suť, zbytky stavebních materiálu, obalový materiál stavebních hmot (papír,
lepenka, plastové folie), odpadní stavební a obalové dřevo, mohou se vyskytnout také v
málem množství zbytky nejrůznějších izolačních hmot z jejich instalace- izolace proti
vlhkosti, tepelná a zvuková izolace apod. Při provádění elektroinstalace, vodovodního a
kanalizačního potrubí se mohou jako odpady vyskytnout také zbytky kabelů, prostupů,
lepících pásek, zbytky plastových, popř. kovových trubek. Při natírání konstrukcí,
pohledových prvků se vyskytnou odpady typu nádoby z kovu i z plastů obsahem
znečištění.
- Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které budou
zajištěny před nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadů.
- Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním,materiálové využití
bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou tříděny podle
následujících položek: odpadní zemina a kamení,kov, směsný stavební odpad, dřevo,
papír, plast, nebezpečný odpad.
- Odpady budou předány pouze osobám, které jsou podle zákona o odpadech k jejich
převzetí oprávněny.
- Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou
plochu zakrytu, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v
průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a
místo bude uklizeno.
- Při kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze
stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné, a evidence odpadů ze stavby
(přehled druhů odpadů, vč. jejich množství a způsobu naložení s těmito odpady).
8.V dokumentaci pro změnu integrovaného povolení budou upřesněny předpokládané
druhy a množství odpadů z provozu a budou vymezena místa pro shromažďování a
třídění odpadů z provozu záměru zabezpečená proti odcizení odpadů, jejich úniku do
složek životního prostředí a ovlivňování povětrnostními podmínkami.
- viz. integrované povolení
9.Při zemních a stavebních pracích budou zajištěna potřebná opatření proti prašnosti –

čištění pojezdových ploch a komunikací, zkrápění prašných míst staveniště v suchém a
větrném počasí apod. Při výstavbě budou využívány mechanizační prostředky a
vozidla jen v dobrém technickém stavu.
- bude dodrženo.
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo
integrované povolení, bylo-li vydáno
Pdorobné hodnocení BAT je součástí žádosti o vydání integrovaného povolení.
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany
podle jiných právních předpisů
Bude respektováno požárně bezpečnostní řešení stavby a pásmo hygienické ochrany.
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA – splnění základních požadavků z hlediska plnění
úkolů ochrany obyvatelstva
Základní požadavky na situování a stavební řešení stavby vyhovují z hlediska ochrany
obyvatelstva. Veškeré konstrukce jsou navrženy v souladu s novelou zákona o ochraně
veřejného zdraví 258/2000 Sb (ve znění novely 267/2015 Sb)
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Pro potřeby stavby budou zřízeny napojovací body uvnitř areálu. V místě napojení na
vodovod a elektrickou energii osadí dodavatel podružný vodoměr resp. elektroměr. Po
skončení prací dodavatel stavby uhradí investorovi spotřebované množství vody a elektrické
energie. Nebude nutné provádět nové přípojky. Veškeré stavební materiály budou zajištěny
dodavatelsky na základě výkazu výměr. Stavební voda – pro potřebu výstavby bude
napojena ze stávajícího vedlejšího objektu ze vzdálenosti do 40m. Areálové rozvody vody
budou napojeny na veřejný vodovod. Stavební elektro – před zahájením stavby bude
provedeno zemní vedení NN ze stávající areálové rozvodny do prostoru budoucí haly a po
dobu výstavby bude sloužit jako staveništní přípojka NN. Na ni bude instalován stavební
rozvaděč.
b) odvodnění staveniště
V průběhu staveniště bude pro odvodnění sloužit provizorní dočasná sběrná jáma.
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveniště pro danou akci vhodné. Bude využit volný prostor areálu a prostor po stávajících
dvou halách, které jsou za hranou životnosti a budou pro tento účel zdemolovány. Navržené
stavby se nachází v zemědělském areálu, mimo zastavěnou oblast obce. Zemědělský areál se
nachází na severovýchodní straně obce Kučerov, v samostatné oploceném areálu po levé
straně silnice III. třídy vedoucí z obce Rostěnice směrem na obec Bohdalice.
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Pro účely stavby bude využíván
pouze pozemek investora – majitele pozemku. Stavba bude prováděna tak, aby nebyla
dotčena práva majitelů sousedních pozemků. Požárně nebezpečný prostor od objektu

nezasahuje na sousední pozemek (viz zpráva požárně-bezpečnostního řešení stavby, viz
dokladová část). Dále nedochází k zásahu do ochranných pásem jiným způsobem. Během
stavebních prací, které budou probíhat v časech 6.00-17.00 nebude použito těžké stavební
hlučné techniky, ale pouze drobné stavební techniky.
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Staveniště bude ze všech stran, na pozici hranice parcely, zajištěno drátěným oplocením, se
síťovou výplní, bránící vstupu nepověřených osob a bránící zanášení nečistot a prachových
částic mimo prostor staveniště, staveniště bude řádně označeno, spolu s cedulemi
upozorňující na probíhající stavební práce.
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
staveniště bude realizováno pouze na parcelách investorského záměru, nebudou zabírány
sousední ani jiné parcely.
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy
k danému záměru se nevztahuje
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich
likvidace
Kategorizace a množství odpadů
Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sbírky, o odpadech a o
změně některých dalších předpisů v platném znění a vyhláškou číslo 383/2001 Sbírky,
opodrobnostech nakládaní s odpady v platném znění.
Kvalifikace a případná kvantifikace odpadů provedená v tomto dokumentu
vychází z rámcových úvah a míře podrobností daných aktuální znalostí jednotlivých
kroků spojených s realizací. Detailní upřesnění bude k dispozici v rámci projektové
dokumentace.
Odpady z fáze realizace výstavby
Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci a likvidaci tohoto odpadu
dle platných předpisů (ve smyslu zákona 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 381/2001 Sb.)
Odpady vznikající při provozu:
S ohledem na charakter provozu budou hlavní odpady představovat:
katalogové
číslo
15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 10
15 02 02
20 01 21
20 03 03
17 02 03
20 01 01
20 01 02
20 03 01

název
odpadu
papírové a lepenkové obaly
plastové obaly (znečištěné)
kovové obaly (znečištěné)
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
nebo obaly ...
absorpční činidla….znečištěné nebezpečnými
látkami
zářivky
uliční smetky
plasty
papír a lepenka
sklo
směsný komunální odpad

O

kategorie
odpadu
O/N
O/N
O/N

N
N
O
O
O
O
O

odpad na jejichž sběr a odstraňování jsou
N
kladeny zvláštní ....
Při nakládání s odpady v obou fázích (výstavba i provoz) s nimi bude dále
zacházeno podle jejich skutečných fyzikálně chemických vlastností a budou tříděny dle
druhů a v zájmu jejich co nejvyššího využití pro recyklaci.
V případě vzniku nebezpečných odpadů, budou tyto umístěny do zabezpečených
nádob, či obalů odpovídajících povaze nebezpečné látky, tak aby bylo zamezeno úniku látek
do okolního prostředí a minimalizována všechna potencionální rizika. Tyto odpady budou
předávány oprávněným osobám a doklady o jejich způsobilosti budou skladovány dle
předpisů. Manipulace s odpady bude zaznamenávánav průběžné evidenci a pro nebezpečné
odpady bude vypracováván evidenční list pro přepravu.
Ostatní odpady budou vytříděné, skladovány dle své povahy na místech jim
určených zajištěných tak, aby byly chráněny před povětrnostními a jinými vlivy včetně
odcizení.
Veškeré odpady budou předávány oprávněným osobám k využití nebo
odstranění a doklady o předání odpadů oprávněným osobám budou evidovány dle platných
předpisů, tj 5 let.
Odpady po dobu výstavby zabezpečí na staveništi stavební firma provádějící výstavbu, tyto
odpady budou následně předány oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění dle
Zákona 185/2001 Sb. Se zeminou vzniklou při terénních úpravách bude zacházeno v
souladu se zákonem číslo 185/2001 Sb., o odpadech a v souladus vyhláškou
294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládánís odpady, v
platném znění.
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
18 02 02

Se zeminou vzniklou při terénních úpravách bude zacházeno v souladu se zákonem číslo
185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s vyhláškou 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.
o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.
Při stavbě dojde k výkopům pro nové piloty, základové pasy.
·
ornice
- sejmutí ornice
1300 m3
- zpětné ohumusování
375 m3
925 m3

- přebytek ornice
·
zemní práce
- výkopy
- násypy

2150 m3
450 m3

- přebytek výkopů

1700m3

Přechodné deponie jsou určeny na zatravněné ostatní ploše uvnitř areálu. Ornice i zemina
bude využita pro potřeby investora.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě
Při realizaci stavby musí být dodrženy právní normativy z oblasti ochrany životního
prostření, zejména pak zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech) a prováděcí vyhlášky 383/2001 Sb.
Veškeré nakládání s odpady, které budou vznikat při realizaci stavby, tak i při následném
provozu musí probíhat v souladu s platnou legislativou. Především upozorňujeme, že s
odpady lze nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle zákona o
odpadech určena. Dále, každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost
v mezích daných zákonem o odpadech zajistit přednostně využití odpadů před jejich
odstraněním. Z tohoto vyplývá, že např. stavební odpad musí být přednostně využit
například na drtící jednotce pro recyklaci stavebních odpadů. Veškeré odpady musí být
zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Další povinnosti
původce odpadů jsou uvedeny v § 16 zákona o odpadech.
Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů s tím, že pokud
dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a
uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U malých nepropustných ploch možno provést
dekontaminaci vapexem. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt
unikajících olejů.
Veškeré zeminy a sutě vhodné pro násypy budou pro tento účel využity v maximální
míře.
V případě vzniku nebezpečných odpadů, budou tyto odpady umístěny do zabezpečených
nádob, či obalů odpovídajících povaze nebezpečné látky, tak aby bylo zamezeno úniku
látek do okolního prostředí a minimalizována všechna potencionální rizika. Tyto odpady
budou předávány oprávněným osobám a doklady o jejich způsobilosti budou skladovány
dle předpisů. Manipulace s odpady bude zaznamenávánav průběžné evidenci a pro
nebezpečné odpady bude vypracováván evidenční list pro přepravu.
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení vlády
č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do
hloubky. Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru.
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č.309/2006 Sb. §15,
odst. 2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na staveništi
vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo
poškození zdraví. Z hlediska rozsahu jde o velkoustavbu, kde by měla být přítomnost
koordinátora bezpečnosti nevyhnutelnou. Závisívšak na budoucím dodavateli a jeho
případných subdodavatelích. Vzhledem k rozsahu navržených prací lze předpokládat, že na
staveništi se budou pohybovat pracovníci více než jednoho dodavatele, takže je
pravděpodobná nutnost přítomnosti koordinátora bezpečnosti.
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Stavba neuvažuje s pohybem osob s omezeným pohybem.

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření
Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude třeba osadit dočasné jednoduché dopravní značení
upozorňující na vjezd a výjezd ze staveniště. Jiná dopravní inženýrská opatření se
nepředpokládají.
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
K danému záměru se nevztahuje
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Viz bod B.2.1. j)
B.9 Celkové vodohospodářské řešení
Projekt neřeší výstavbu nových vodohospodářských objektů. Srážkové vody z nového
stavebního objektu (střechy) budou svedeny pomocí dešťových svodů do vytvořených vsaků
na pozemku investora.

