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Odbor životního prostředí a zemědělství 
oddělení hodnocení ekologických rizik 

datum vyřizuje 

22. září 2014 Ing. Eva Gregušová 

Dle rozdělovníku 

číslo jednací spisová značka 

KUZL 47472/2014 KUSP 47472/2014 ŽPZE-EG 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

podle § 7 zákona č . 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostřed í a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vl ivů na životní prostředí) , v platném znění , (dále jen 
,,zákon") záměru „Ovčín Vidče - Stavba k zimování ovcí v kú Vidče" 

Identifikační údaje: 

Název záměru: Ovčín Vidče - Stavba k zimování ovcí v kú Vidče 

Charakter a kapacita (rozsah)záměru: 

Záměrem je vybudování nové moderní stáje chovu ovcí tak, aby tato stáj splňova la současné 
veterinárn í a hygien ické požadavky. Stáj pro ovce bude řešena jako volná kotcová na hluboké 
podestýlce. Realizací záměru budou vytvořeny podmínky pro lepší komfort ovci v zimním období, 
sníží se pracnost pro obsluhu a zvýší se produktivita práce. Eliminuje se zatíženi a poškozováni luk 
při zimování ovcí venku. 

Ovce budou ustájeny v obloukové plechové hale na betonové desce na vysoké podestýlce. Vzhledem 
k ustájení na vysoké podestýlce není potřeba budovat jfmky. Hala bude jednoduše osvětlena 
prosvětlovacími prvky ve střeše, voda bude přivedena do vyhřívaných napáječek. 

Cirkulace vzduchu bude řešena střešními ventilačními hlavicemi. Větrání přirozené , nasavan, 
štěrb inami v bočních stěnách s protiprůvanovými sítěmi. Vnitřn í prostor bude rozdě len dle aktuální 
potřeby pomocí mobilních zábran. 

V hale bude v zimním období (listopad - duben) ustájeno 1 000 kusů ovcí, tj. 100 OJ. 

Umístění: 

Kraj: 
Obec: 
Katastrální území: 

Oznamovatel: 

Zlínský 
Obec Vidče 
Vidče, parcel. č . 765, 759 a 760 

Lenka Randusová, Vidče 199, 756 53 Vidče 

Záměr „Ovčín Vidče - Stavba k zimování ovcí v kú Vidče" naplňuje dikci bodu 1.5 Chov 
hospodářských zvífat s kapacitou od 50 do 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé 
hmotnosti), kategorie 11 , přílohy č. 1 citovaného zákona. Vzhledem k výše uvedenému bylo dle § 7 
zákona provedeno zjišťovací ř ízení , jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude posuzován podle tohoto 
zákona. 

Krajský úřad Zlínského kraje 
tř. Tomáše Bati 21 
761 90 Zlín 

IČ: 70891320 
tel.: 577 043 373 

e-mai l: eva.gregusova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz 
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Zlínského kraje 

Na základě zjišťovacího řízení prováděného podle kritérií uvedených v příloze č . 2 zákona, bylo 
zjištěno, že záměr může mít významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví a je tedy nutno jej 
dále posoudit podle zákona č. 1 00/2001 Sb. 

Záměr „Ovčín Vidče - Stavba k zimování ovcí v kú Vidče" 

bude dále posuzován podle citovaného zákona. 

Do dokumentace vlivů záměru na životní prostredí zpracované autorizovanou osobou dle přílohy č . 4 
citovaného zákona je nutné zapracovat a vypořádat se s připomínkami v došlých vyjádřeních. 

V dokumentaci budou rozpracovány především kapitoly řešící: 

• prověření variantního řešeni záměru - v případě prokazatelně úče l ného a z technických 
hledisek možného provedení jiné varianty mimo migrační koridor velkých savců provést jej í 
srovnání s variantou navrženou v oznámení 

• hodnocení hlukového i imisního zatíženi lokality a vliv tohoto zatížení na obytnou zástavbu 
(především v usedlosti Na Háji) 

• současný stav hlukové zátěže v dané loka l itě a příspěvek záměru ke stávajícímu hlukovému 
pozadí 

• posouzeni vlivu záměru z hlediska pachové zátěže - možný únik pachových látek do ovzduší 
z provozu vlastního zařízeni a ze skladování hnoje 

• problematiku týkající se manipulace se závadnými látkami jako jsou v tomto případě hnůj 
při vyskladňování, senáž apod. 

• vlivy z dopravy (frekvence, směrování dopravy) a s tím spojené vlivy na obyvatelstvo, zejména 
hlukovou a imisní zátěž 

K dokumentaci bude doloženo: 

• studie hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz 
• hluková studie řeš í cí hluk z chovu ovcí a z nárůstu dopravy 
• rozptylová a pachová studie 
• nové vyjádření přís lušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 

dokumentace 

• nové stanovisko orgánu ochrany přírody dle§ 45i odst. 1 zákona č . 114/1992 Sb., ve znění 
zákona č. 218/2004 Sb. 

U doloženého vyjádření přís lušného stavebního úřadu a stanoviska orgánu ochrany přírody požaduje 
krajský úřad sjednotit technické údaje a počet chovaných ovcí, které jsou uváděny v dokumentaci. 

Oznamovatel předloží k projednání dokumentaci vlivů na životní prostředí ve smyslu § 8 cit. zákona, 
zpracovanou dle přílohy č. 4 cit. zákona, kde je nutno především podrobně vyhodnotit problémové 
okruhy, které byly předmětem připomínek k oznámení uvedených níže. Jde zejména o problematiku 
řešen í vlivu na krajinný ráz, zatíženi hlukem, obtěžování obyvatel zápachem, variantního řešeni 
především umístění záměru mimo migrační koridor velkých savců , manipulace se závadnými látkami 
a nárůst dopravy. 

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků je 
požadováno, aby dokumentace byla předložena v počtu 9 výtisků a v elektronické podobě (2xCD). 

Krajský úřad Zlínského kraje doporučuje zpracovateli dokumentace a oznamovateli projednat způsob 
vypořádání připomínek před odevzdáním dokumentace se subjekty, které tyto připomínky uplatnily. 
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Odůvodnění: 

ve zjišťovacím řízen í bylo k záměru doručeno celkem 18 vyjádřeni: 

, Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 21.8.2014 
, ČIŽP oblastní inspektorát Brno ze dne 5.9.2014 
, Krajská hyg ienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 3.9.2014 
, Městský úřad Rožnov pod Radhoštem, odbor životního prostředí ze dne 4.9.2014 
, Krajská veterinárn í správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj ze dne 20.8.2014 
, Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánováni ze dne 2.9.2014 
~ Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování ze dne 3.9.2014 
, Hnutí Duha, místní skupina Olomouc ze dne 5.9.2014 
, Hnutí Duha, mistnf skupina Olomouc ze dne 8.9.2014 
, Hnutí Duha, místní skupina Olomouc ze dne 8.9.2014 
, Ing. Pavel Žatek, Ing. Hana Žatková, Mgr. Eva Latková ze dne 28.8.2014 
.,, Zdenka Vaculínová ze dne 1.9.2014 
, Eva Ondřejová ze dne 2.9.2014 
, Ing. Hana Lukašíková ze dne 3.9.2014 
, Jitka Orságová ze dne 3.9.2014 
, Jan a Marta Vaculínovi ze dne 3.9.2014 
, Daniela Šimčíková ze dne 4.9.2014 
.,, Daniela Šimčíková ze dne 12.9.2014 

Přeh led připomínek, na jejichž základě vydal Krajský úřad Zlínského kra je. odbor životn ího prostřed í 
a zemědělství závěr zjišťovacího řízení: 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředi a zemědělství ve svém vyjádření 
upozorňuje : 

• z hlediska zákona č . 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu , ve znění 
pozdějších předpisů: 

Z předložené dokumentace k záměru „Ovčín Vidče - Stavba k zimování ovcí v k.ú. Vidče" 
dojde k dotčení pozemků parc.č. 765, 759 a 760 v k.ú. Vidče , které jsou součástí 
zemědělského půdn ího fondu a vztahují se na ně podmínky a zásady ochrany zemědělského 
půdního fondu. Pro vydání rozhodnutí v řízen i podle stavebního zákona je nezbytný souh las 
orgánu ZPF k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 6 zákona 
č. 334/1992 Sb , o ochraně ZPF. 

• z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů : 
Z hlediska zájmů chráněných ustanoveními vodn ího zákona, které jsou v kompetenci 
krajských úřad ů, nemá Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostřed í a zemědělství 
k před loženému záměru při pomínky. 

• z hlediska zákona č . 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů: 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán 
ochrany přírody ve smyslu kompetenci krajských úřadů dle§ 77a zákona č. 114/1992 Sb., má 
k předmětnému záměru z hlediska zvláštní ochrany přírody následující připomínky: 

Jelikož byl záměr posouzen z hlediska § 45i zákona o ochraně životn ího prostředí 
a zemědělství , je nutné, na zák ladě zjištěných závěrů , dodržet opatřen í k eliminaci rizika 
negativních vlivů záměru na předměty ochrany a celistvost Evropsky významné lokality 
Beskydy. 

• z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
,,zákon o odpadech"): 
Bez připomínek . 
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česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno se k záměru „Ovčín Vidče -
Stavba k zimování ovcí v kú Vidče" vyjádři la následovně: 

• z hlediska ochrany ovzduší 
Nemá Čl.LP ke zpracovanému záměru připomínky. 

• z hlediska ochrany vod 
V záměru se nepředpokládá vybudování sociálního zařízení pro zaměstnance (umyvad lo, 
WC - nutnost vybudování jímky na splaškové odpadní vody a zaj ištění jejího pravidelného 
vývozu), ani v něm není uvedeno, zda budou zaměstnanci využívat nějaké sociální 
zařízen í v blízkém okolí. Do objektu přitom bude přivedena voda pro napájení ustájených 
zvířat. 

Veškeré venkovní plochy, na kterých bude docházet k manipulaci se závadnými látkami 
(hnůj při vyskladňování , senáž apod.) musí být vybudovány jako nepropustné a musí být 
vyspádovány do záchytné j ímky o dostatečném objemu. 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen „KHSZK") nepožaduje 
další posuzování záměru „Ovčín Vidče - Stavba k zimování ovcí v kú Vidče" dle zákona č . 100/2001 
Sb., za předpok ladu dodržení následujících podmínek: 

• V dalším stupni řízen í podle stavebního zákona požaduje KHSZK doplnit údaje, jakým 
způsobem budou zajištěny pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci podle § 2 zákona č . 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při č i nnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zaj ištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předp isů . 

• KHSZK upozorňuje na to, že v oznámení záměru pro zjišťovac í řízení je chybně odkazováno 
na zrušený právní předp is, a to nařízení vlády ČR č. 615/2006 Sb., o stanoveni emisních 
limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí ve svém vyjádření uplatni 
následující připomínky : 

• z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů: 

K předloženému oznámení nemá Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm jako příslušný orgán 
ochrany ZPF při pomínky a s návrhem stavby souhlasí. V rámci územního řízení je nutno 
provést vynětí ze ZPF (v rámci žádosti o vydáni koordinovaného stanoviska) . 

• z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů: 

K předloženému oznámení nemá Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm jako přís lušný 
vodoprávní úřad připomínky a s návrhem stavby souhlasí. 

• z hlediska zákona č. 11411992 Sb. , o ochraně přirody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů: 

Každá stavba umísťovaná do volné krajiny, ovlivňuje její ráz. Bezpochyby i tato stavba 
o rozměrech 100 x 25 x 12 m, umístěná v blízkosti komunikace na upravené ploše, navazující 
na pastviny, krajinný ráz ovlivní. Využití stavby se předpok ládá jen v období někol ika zimních 
měsíců za účelem bezpečného ustájení 1 000 ks ovcí. Spásání luk a s tím související chov 
ovcí je činnost pro místní kraj inu velmi prospěšná a důležitá. V rámci zabezpečení stáda 
a zvýšení welfare chovaných zvířat, je stavba d ů ležitá j iž z důvodu, že ponechání zvířat 
v zimním období bez ustájení by mohlo být kvalifikováno jako týrání zvířat. Dalším negativním 
důsledkem volného ustájení ovcí v průběhu zimy, kdy je půda rozmáčená, je mnohdy 
nevratné poškozování drnu. Zátěž představují i každodenní přejezdy rozmáčených pastvin 
traktorem během obsluhy stáda v zimě a extrémní přehnojování půdy exkrementy stáda 
v omezeném prostoru elektrického ohradníku. Tyto negativní dopady chovu ovcí budou právě 
jejich ustájením eliminovány. 

4 



• • • Kraiský úřad 
Zlínského kraje 

Stavba tohoto charakteru nemůže být situována v blízkosti obytné části, aby nedocházelo 
k obtěžování obyvatel zápachem, případně hlukem. Pokud chov ovcí bude podporován, 
nezbývá nic jiného než umístění zimoviště do volné krajiny. Z hlediska polohy přímo 
u komunikace a vzdálenosti od obytné stavby cca 500 m (která je navíc odcloněna stromovým 
pásem) se jeví toto místo jako přijatelné , neboť obsluha zimoviště bude snadno dostupná. Je 
vhodnější krajinu „zatížit" stavbou v místě , které je již narušeno průchodem komunikace, než ji 
umisťovat do nedotknuté krajiny. 

Zimoviště je situováno mimo chráněnou oblast, navazuje na pastviny, přesun stáda nebude 
komplikovaný, nemusí být převáženo mechanicky Prostor kolem stavby se zdá být 
dostatečně velkým pro zakrytí objektu výsadbou zeleně jak v keřovém, tak stromovém patru. 
Pokud ozelenění kolem objektu bude provedeno v dostatečné míře (keře, listnaté, rychle 
rostoucí dřeviny a jeh ličnany), dá se předpok ládat, negativní dopad na změnu krajinného rázu 
by mohl být dostatečně eliminován v krátkém časovém období. Podmínkou je dostatečné 
zakrytí stavby jak ze strany komunikace, tak z volné krajiny. 

V rámci územního řízení bude na stavbu vydáno závazné stanovisko orgánu ochrany přírody 
z hlediska posouzení vlivu stavby na krajinný ráz. 

• z hlediska zákona č. 20112012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o ochraně ovzduší"): 

K předloženému oznámení nemá Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm jako příslušný orgán 
státní správy na úseku ochrany ovzduší připomínky a stavbou a ustájením 1 000 ks ovcí 
souhlasí. V rámci územního řízen í bude vydáno závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší. 

• z hlediska zákona č. 18512001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
,,zákon o odpadech"): 

K předloženému oznámení nemá Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm jako příslušný orgán 
státní správy na úseku odpadového hospodářství připomínky a s návrhem stavby souhlasí. 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen „KVSZ'~ 
se záměrem souhlasí, případná realizace tohoto záměru by měla velmi pozitivní vliv na pohodu 
chovaných ovcí v období nepřízn ivých klimatických podmínek. 
KVSZ upozorňuje, že ze strany investora bude nutné si pro účely stavebního řízeni vyžádat posudek 
KVSZ podle § 56 zákona č. 166/1999 Sb. , o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů , který je ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu závazným stanoviskem 
a podkladem pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu . 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ve svém 
vyjádření , které krajský úřad obdržel dne 2.9.2014 uplatnilo následující připomínky: 
Dne 5.2.2014 obdržel Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm , Odbor výstavby a územního plánování 
(dále jen „MěÚ RpR") žádost od stavebníka p. Lenky Randusové o vyjádření z hlediska územně 
plánovací dokumentace ke stavbě „Ovčín pro zimování ovcí v obci Vidče" . 
V žádosti byly uvedeny předpokládané rozměry ovčína : délka 100 m, šířka 25 m, světlá výška Srn. 
Konstrukce byla uvedena ocelová s poznámkou, že konkrétní typ konstrukce bude znám 
až po uskutečnění výběrového řízení. Dále bylo v žádosti uvedeno, že v současné době žadatelé 
zimující cca 800 ks ovcí venku a ovčín bude sloužit k zimování ovcí , aby bylo zvýšeno welfare zvířat. 
Na dotaz MěÚ RpR, o jakou stavbu se má jednat, bylo vysvětleno , že se jedná o velký, částečně 
otevřený přístřešek , kde by se mohly ovce uschovat před nepřízní počasí. 
K tomuto záměru vydal dne 26.2.201 MěÚ RpR své vyjádření. 
Dotčené pozemky tímto záměrem se dle územního plánu Vidče nacházejí v nezastavěném území, 
v ploše zemědělské. 
Po prostudování oznámení k záměru „Ovčín Vidče - Stavba k zimování ovcí v kú Vidče" bylo MěÚ 
RpR zjištěno, že skutečnosti uvedené v tomto oznámení jsou v rozporu s žádostí podanou na MěÚ 
RpR dne 5.2.2014. 
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Odbor výstavby a územního plánován[ MěÚ RpR vydal tedy dne 26.2.2014 své vyjádření k jiné 
stavbě , než která je uvedena v oznámení záměru „Ovčín Vidče - Stavba k zimování ovcí v kú Vidče" . 
Co se týká umístění stavby, obecně stavba ovčína v ploše zemědělské není přímo v rozporu 
s územním plánem, ale vzhledem k navrhovanému umístění záměru ovčína o rozměrech délka 100 
m, šířka 25 m, výška 12 m v této části obce ve volné krajině, vzhledem k nadměrné velikosti stavby 
a z důvodu ustájení velkého počtu kusů ovcí se z poh ledu územního plánování jeví uvažovaný záměr 
do tohoto území jako naprosto urbanisticky a architektonicky nevhodný. 
Při umístění na výše jmenovaných pozemcích má záměr nepříznivý vliv na krajinný ráz, dochází 
k narušeni prostupnosti území (nachází se v dálkovém migračním koridoru pro velké savce), 
nevhodnému zastavováni volných ploch mezi jednotlivými urbanistickými sídly a jeví se jako 
nevhodná dominanta ve volné krajině. 
Úkolem územního plánování je dbát na vhodnou koncepci uspořádáni krajiny, zachováni krajinných 
hodnot a charakteru krajinného rázu a prosazovat přírodě šetrné formy využívání území, minimalizaci 
negativních vlivů územního rozvoje na kulturní a civilizační hodnoty území, na jeho přírodní a krajinné 
hodnoty. Zástavba mimo zastavěné území a vnášení nových kraj inných dominant je možným 
ohrožením pro krajinu. Další zásadou je zachovat prostupnost krajiny pro člověka i faunu. 
Zastavováním ploch v okrajových částech obcí dochází k nežádoucímu propojení sídel a zamezení 
průchodnosti krajiny. Toto se přímo týká výše jmenovaného záměru. 

Pro stavby tohoto druhu územní plán Vidče vymezuje dostatečné množství ploch VZ - Plochy 
pro zemědělskou a lesnickou výrobu, a plochy V - Plochy výroby a skladování , ve kterých 
je jako přípustná činnost umístění staveb a zařízení pro zemědělskou a lesnickou výrobu. 

Z těchto důvodů požaduje MěÚ RpR podrobné posouzení záměru dle zákona 100/2001 Sb. z hlediska 
dopadu na životní prostredí - krajinný ráz. 

Ve vyjádření Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, Odboru výstavby a územního 
plánování, které krajský úřad obdržel dne 3.9.2014 bylo uvedeno následující: 
Vzhledem k navrhovanému umístění nadměrně veliké stavby a ustájení velkého počtu kusů ovcí v této 
části obce ve volné kraj ině , se z pohledu územního plánování jeví uvažovaný záměr do tohoto území 
jako naprosto urbanistický a architektonicky nevhodný. 
Při umístění stavby na výše jmenovaných pozemcích bude mít záměr nepříznivý vliv na krajinný ráz, 
dojde k narušení prostupnosti území (nachází se v dálkovém migračním koridoru pro velké savce), 
dále dojde k nevhodnému zastavování volných ploch mezi jednotlivými urbanistickými sídly. Stavba 
se jeví jako nevhodná dominanta ve volné krajině . 
Úkolem územního plánování je dbát na vhodnou koncepci uspořádání krajiny, zachování krajinných 
hodnot a charakteru krajinného rázu a prosazovat přírodě šetrné formy využívání území, minimalizaci 
negativních v livů územního rozvoje na kulturní a civi l izační hodnoty území, na jeho přírodní a krajinné 
hodnoty. 
Zástavba mimo zastavěné území a vnášení nových krajinných dominant je možným ohrožením 
pro krajinu. Další zásadou je zachovat prostupnost krajiny pro člověka i faunu. Zastavováním ploch 
v okrajových částech obcí dochází k nežádoucímu propojení sídel a zamezeni průchodnosti krajiny. 
Toto se přímo týká výše jmenovaného záměru. 

Pro stavby tohoto druhu územní plán Vidče vymezuje dostatečné množství ploch VZ - Plochy 
pro zemědělskou a lesnickou výrobu, a plochy V - Plochy výroby a skladování, ve kterých 
je jako přípustná činnost umístění staveb a zařízení pro zemědělskou a lesnickou výrobu. 

Z těchto důvodů požaduje MěÚ RpR podrobné posouzení záměru dle zákona 100/2001 Sb. z hlediska 
dopadu na životní prostředí - krajinný ráz. 
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Hnutí DUHA, místní skupína Olomouc ve svém vyjádření , které obdržel krajský úřad dne 5.9.2014 
uplatnilo následující připomínky: 

• Nesrovnalosti v předkládaném záměru 
Není jasná výška budovy. Oznamovatel předložil vyjádření Městského úřadu Rožnov p. R , který 
se vyjadřoval k stavbě o výšce 5 m, ale v oznámení je více než dvojnásobná výška a to 12 m. 

• Absence variant 
Záměr je předk ládán v jediné variantě, a to lokalizaci ovčína přímo v ose migračního koridoru velkých 
savců. 
Chov ovci a extenzívní pastva má pozitivní dopad na biodiverzitu luk a představuje tradiční aktivitu, 
která utvářela ráz zdejší valašské krajiny. Velkokapacitní ovčíny pro 800 - 1 000 ks ovci však 
v regionu nebyly, ani když se chovalo mnohem více ovcí. Tradičně byly ovce na zimu ustájeny 
v menších chlévech na samotách nebo přímo v obcích. Nabízí se zde otázka, proč ovce, které 
se pasou v tak široké oblasti jako je Hrozenkov a Horní Bečva, musí být na zimu ustájeny zrovna 
v ose migračního koridoru u Vidče. Tvrzení oznamovatele, že „vzhledem k člen itému terénu v obci 
a jejím okolí, není možné najít vhodnější umístění" není nijak doloženo a je tudíž nevěrohodné. 
Oznamovatel nezahrnul do posuzováni vice lokalit, tak před l ožil pouze jednu, která pro realizaci byla 
nejjednodušší. Nepředložení více variant tak popírá smysl zákona, tedy za pomocí veřejnosti najít 
nejméně škodlivou variantu záměru. Jednovariantní návrh je také vystaven většímu riziku vydání 
nesouhlasného stanoviska v případě, že jím před ložená varianta bude v konfliktu s některým zákonem 
chráněným zájmem. 
Hnutí DUHA požaduje, aby v další fázi bylo posouzeno vice lokalit - v ideálním případě více menších 
„ovčín ů pro zimování", protože velká koncentrace 800 - 1 000 ks ovcí kdekoliv bude představovat 
rušivé vlivy na okolí. Předk ládáme následující návrhy lokalit, které by nebyly konfliktní z hlediska 
ochrany přírody : 

areál stávajícího JZD ve Vidčí 49.44163°N, 18.10235°E 
málo využívaná plocha dřevoskladu ve Vidčí 49.44988°N, 18.07556°E 
chátrající a nevyužívaný kravín 49.43376°N, 18.08003°E 

• Vadné hodnocení záměru dle §45i 
Posouzení dle § 45i nepovažuje Hnutí DUHA za dostatečné . Zpracovatel RNDr. Marek Banáš, Ph.O. 
pro hodnocení vlívu projektu na velké šelmy, které jsou předmětem ochrany v EVL Beskydy, využívá 
existující nálezovou databázi AOPK (NDOP 2014) a habitatový model rysa ostrovida (Romportl et al. 
2012), vlastní terénní monitoring v zájmovém územf neprovedl. 
Neexistence pobytových znaků není důkazem o nepřítomnosti druhu, pokud není brána v úvahu 
intenzita monitoringu v zájmové oblastí. Protože Dr. Banáš žádný systematický monitoring v území 
neprováděl , těžko může tvrdit, že „žádná z velkých šelem se v území pravidelně nevyskytuje" (str. 29) 
nebo že území „není častým ani optimálním biotopem zájmových druhů" (str. 33). Například 
při monitoringu Hnutí DUHA Olomouc v širší oblasti Beskyd v letech 2003 - 2012 bylo nalezeno 
celkem 891 věrohodných nepřímých záznamů rysa ostrovida, žádný v bezprostředním okolí 
předkládaného záměru. Ne však implicitně proto, že se tu rys nevyskytuje; okolí Vidče na úpatí 
Vsetínských vrch ů a na samé hranicí CHKO Beskydy zkrátka nebo během monitoringu navštěvováno. 
Pro tvrzení o tom, jak často se v území rys vyskytuje, nemá Hnutí DUHA Olomouc prozatím dostatek 
podkladů , a tím není ani jednodenní návštěva Dr. Banáše. 
Pro stanovení „optimálnosti" biotopu Dr. Banáš použil habitatový model rysa ostrovida, který 
však neuvedl v širších souvislostech, jeho výsledky dezinterpretoval a čtenáře , především veřejnost, 
pro kterou je EIA určena , tak uvedl v omyl. 
Habítatový model byl dle tvrzení Hnutí DUHA Olomouc na základě hrubých environmentálních dat 
CORINE Land cover, v rozlišení 100 x 100 metrů a v tomto grídu byly přeškálovány všechny další 
proměnné, které do modelu vstupovaly. Model lze použít pro vymezení jádrových oblastí výskytu 
velkých šelem, předpokládaných zón migrace nebo nášlapných kamenů , a to na úrovní CHKO 
Beskydy nebo celých Západních Karpat, jak ostatně zní í název citovaného příspěvku Romportta et al. 
2012. Nelze však pomocí něj hodnotit rozptýlenou krajinnou strukturu na úrovni jednotlivých obcí 
a už vůbec ne na úrovni jednotlivých parcel. Hodnocená stavba o rozměrech 100 x 50 metrů je 
dle Hnutí DUHA jíž pod rozlišovací schopností modelu. 
Dále Hnutí DUHA Olomouc ve svém vyjádřen í uvádí, že kategorizací tříd vhodností habitatu nelze brát 
absolutně. Velké šelmy nejsou ohrožené rostliny, úzce vázané na svůj biotop, ale velmi adaptabilní 
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predátoři, kteří se pohybují na teritoriích nebo domovských okrscích o rozlohách stovek km2 a dokáží 
se přizpůsobit lokálním podmínkám. To například znamená, že frekventovanou komunikaci (která 
se v analýze podílí na nižší kategorizaci biotopů v okolí silnic) šelmy překonají v noci , kdy jsou tyto 
komunikace velmi málo využívané, podobně se dokáži přizpůsobit i nižší lesnatosti. 
V případě , že se rysí domovský okrsek vyskytuje v suboptimálním biotopu a zahrnuje i oblasti 
s vysokým antropogenním zatížením, rys je schopen se těmto místům cíleně vyhýbat a eliminovat tak 
možné riziko setkání s člověkem (Basille et al. , 2013). Rozšiřováni zástavby, budování intenzivních 
chovů v prolukách mezi obcemi a v dosud nezastavěném území, bude tak rysa (a obdobně další velké 
šelmy) vytlačovat do jiných oblastí, a přestože bariérový efekt ovčína není 100 %, sníží 
se pravděpodobnost využívání tohoto migračního koridoru . I Dr. Banáš přiznává , že už nyní průchod 
koridorem není bezproblémový (nová pila , částečné oplocení pastvin, nízká lesnatost) ale nedomnívá 
se, že nový záměr situaci výrazně zhorší. Toto tvrzeni nedokládá žádnou empirickou analýzou, pouze 
předkládá svůj subjektivní názor. 
Dle Hnutí DUHA Olomouc je tedy zřejmé , že hodnotitel neprovedl objektivní hodnocení zachování 
celistvosti lokality, zejména jejich kvalitativních parametrů - jak velká část území bude ovlivněna 
zhoršením průchodnosti migračního koridoru a jaký to bude mít dopad na konektivitu populace. 
Nevratné zásahy do migračních koridorů velkých šelem je nutné posuzovat s maximální peč livostí , 
ne pouze na základě jedné návštěvy a metodicky vadného hodnocení a subjektivních nepodepřených 
tvrzení. 
Hodnotitel ve své studii také opomněl uvést, že posuzovaná lokalita se nachází v tzv. migračně 
významném území vymezeném AOPK, které je třeba považovat za biotop zvláště chráněných druhů 
(Anděl et. al. 201 O) a k zásahu do tohoto území je potřeba výjimku z ochranných podmínek zvláště 
chráněných druhu dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. 
Hnutí DUHA dále ve svém vyjádření uvádí, že navržená zástavba je také v rozporu se zásadním 
principem ochrany konektivity krajiny (Anděl et al. 2010), konkrétně opatřením „nezužovat šířku 
migračního koridoru zástavbou, která by mohla negativně ovlivnit jeho využívání migrujícími druhy" 
(Anděl et al. 201 O: 131 ). 

• Nedostatečné hodnocení kumulativních vlivů 
Předložené hodnocení kumulativních vlivů je dle Hnuti DUHA Olomouc zcela formalistické 
a nesplňujíc í požadavky evropské Směrnice o stanovištích i metodiky MŽP: 

Ve Směrnici o stanovištích , čl. 6 odst. 3 se uvádí ke kumulativním vlivům : ,,Jakýkoli plán nebo projekt, 
který s určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo není pro péči o ni nezbytný, avšak bude mít 
pravděpodobně na tuto lokalitu významný vliv, a to buď samostatně , nebo v kombinaci s jinými plány 
nebo projekty, podléhá odpovídajícímu posouzení jeho důsledků pro lokalitu z hlediska cílů její 
ochrany." 

Metodika MŽP (2007) pak problematiku specifikuje: ,,Z hlediska dalšího hodnocení je významné i to, 
jedná-li se o „nekvalitní" výskyty předmětů ochrany (např. vymírající populace, stanoviště s narušeným 
ekologickými podmínkami) , které jsou ohrožené již působením stávajících vlivů . K hodnocení vlivů 
záměru by pak mělo být přihlíženo o to přísněji (kumulativní vlivy)." 

Hodnocení Dr. Banáše dále Hnutí DUHA Olomouc vytýká: 

Nejsou hodnoceny další záměry v migračním koridoru , například plán průmyslové zóny 
v Zubří v navazuj ícím úseku téhož migračního koridoru , kde hodnotitelé Dr. Kuras a Mgr. 
Kočvara posvětili jeho zuzeni na cca 50 m a jeho faktickou likvidaci 
(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA ZLK565) . Momentálně probíhá již územní řízení 
na inženýrské sítě. 

Nebyly zohledněny další realizované a plánované projekty v širším okolí záměru v CHKO 
Beskydy, které zvyšují fragmentaci krajiny a zhoršují průchodnost území (např. neustálé 
rozšiřování rozličných SKI areálů , plány nových silnic, budování nových lesních cest, 
průmyslových areá lů a na druhou stranu nerealizace slíbených defragmentačních projektů 
jako je ekodukt v Jablunkově) . 

8 



• • • Krajský úřad 
Zlínského kraje 

Nebyly hodnoceny další záměry, projekty či faktory, které populace velkých šelem ovlivňují , 
například každoroční legální lov vlků na Slovensku nebo pytláctví všech velkých šelem 
v Beskydech, které se významně podílí na mortalitě zájmových druhů. 

Závěrem Hnutí DUHA Olomouc uvedlo, že záměr nového ovčína přímo v ose migračního koridoru 
velkých savců bude představovat významný rušivý zásah do biotopu zv láště chráněných druhů a zvýší 
se antropické zatížení území novou trvalou stavbou. 

Se záměrem v navržené podobě Hnutí DUHA Olomouc zásadně nesouhlasí a požaduje, aby byl 
záměr předmětem dalšího posuzování, při kterém budou hodnoceny nejméně dvě další lokality 
záměru mimo m igrační koridor velkých savců a bude provedeno nové hodnocení vlivu na předměty 
ochrany v EVL Beskydy. 

Dále Hnutí DUHA Olomouc požaduje, aby se podkladem pro další hodnocení stalo také odborné 
stanovisko AOPK - Správy CHKO Beskydy, které v této věci Hnutí DUHA Olomouc žádá. 

Vyjádření Hnuti DUHA Olomouc, které krajský úřad obdržel dne 8.9.2014 bylo totožné s vyjádřením , 
které krajský úřad obdržel dne 5.9.2014, jen byla doplněna použitá literatura. 

Dále krajský úřad obdržel od Hnuti DUHA Olomouc na vědomí výše uvedenou Žádost o odborné 
stanovisko k záměru „Ovčín Vidče - Stavba k zimování ovcí v k.ú. Vidče". Tato žádost byla 
adresována AOPK Správa CHKO Beskydy. 

Ing. Pavel Žatek, Ing. Hana Žatková, Mgr. Eva Žatková nesouhlasí se záměrem „Ovčín Vidče -
Stavba k zimování ovcí v kú Vidče" z následujících důvodů : 

V oznámení záměru „Ovčín Vidče - Stavba k zimování ovcí v kú Vidče" je uvedeno, 
že záměr nebude mít vliv na obytnou zástavbu, která je ve vzdálenosti 500 m v obci Vidče. 
S tímto tvrzením rodina Žatkova nesouhlasí a tvrdí, že jejich rodinný dům v k.ú. Střítež 
nad Bečvou je od záměru vzdálen pouze cca 280 m a okraj jejich zahrady je od záměru 
vzdálen cca 180 m. Platný územní plán obce Střítež nad Bečvou zde stabilizuje stávající 
plochy smíšené obytné a též navrhuje nové plochy pro výstavbu smíšeného obytného 
bydlení. Při soustředění 1 000 ks ovcí s hlubokou podestýlkou, bude vznikat množství 
čpavku, které je bude obtěžovat. Nejblíže k záměru ve vzdálenosti cca 180 m se nachází 
hranice jejich zastavitelné obytné plochy, na které je připravována stavba rodinného domu. 

S takovým množstvím ustájených ovcí na hluboké podestýlce, lze předpok ládat obtěžování 
hmyzem. 

Dalším nežádoucím faktorem u ovčína představuje hluk bečení 1 000 ks ovcí pfi krmeni , 
ošetřování , převážení apod. Tento faktor není v oznámení řešen. 

Dále je ve vyjádření podotýkáno na znehodnocení pozemků k obytné zástavbě 
ve vlastnictví rodiny Žatkové. 

Vyjádřeni správních úřadů , které jsou přílohou oznámení, byla vydána k jinak 
prezentovanému záměru . Podklady pro tato vyjádfení mají odlišné parametry od oznámení 
dle zákona 100/2001 Sb. Počet ovcí je uváděn 800 ks, což je o 200 ks méně 
než v oznámení k tomuto záměru. Přísl ušné úřady se vyjadřovaly dle zveřejněných příloh 
oznámení k objektu o výšce 5 a 10m, přičemž je nyní uváděna výška 12 m, což je 
dle rodiny Žatkových j i stě podstatná informace pro posuzování např. z hlediska krajinného 
rázu . Z vyjádření MěÚ Rožnov p. R. vyplývá, že byl záměr prezentován bez nároku 
na inženýrské sítě , oproti nynějšímu oznámeni. Z těchto důvodů nelze považovat vyjádřen í 
přís lušných úřadů jako vyjádření k tomuto oznámeni záměru. 

Vrstva hnoje a podestýlky bude v průběhu ustájení šesti měsíců narůstat do výšky 0,5 - 1 
m. Ve spodní vrstvě podestýlky se tvoří močůvka , která by měla mít možnost odtékat 
do jímky, nebo být v nepropustném prostoru. Rovná betonová podlaha bez vytvoření vany 
nezajistí nemožnost odtékání močůvky ven z objektu. Vzhledem k bezprostřední blízkosti 
potoka Maretky, který tvoří stávající biokoridor schválený územním plánem Vidče i Střítež 
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nad Bečvou, je pravděpodobnost kontaminace tohoto toku. Objekt je totiž situován 
na náspu se sklonem terénu k tomuto toku. K tomu se jeví pravděpodobným kontaminace 
dešťových vod při trvalejších deštích s následným odtékáním do potoka i proto že je objekt 
umístěn přímo pod Videčským kopcem. 

V posouzení není zaznamenán nárůst dopravy, který u tohoto záměru jistě bude. Podle 
dokumentace bude produkováno za období ustájení 390 tun hnoje. Navážení krmiva 
a následné vyvážení obrovského množství hnoje bude soustředěno na jedno místo. Dosud 
odvoz hnoje oznamovatel v této loka l itě nemusel řešit , protože od volně ustájených ovcí 
se hnůj nevyváží. Také navážka krmiva byla v rozptýleném prostoru a nebyla soustředěna 
přímo v jednom místě . Když se k tomu připočte rozvoz ovci na pastviny do jiných obcí 
a zpětné přivážení na zimu zpět, je zde nárůst dopravy v místě migračního koridoru 
evidentní. Hluk z dopravy zasáhne do prostoru obytné zástavby rodiny Žatkové. 

Stavbou plechové haly o rozměrech 100 x 25 x 12 m dojde k nevratné degradaci území 
a narušení krajinného rázu. Tvar, velikost a použitý materiál jsou zcela proti principům 
tradiční valašské architektury. U takovéto stavby nebude mít téměř žádný význam 
ani výsadba zeleně kolem ní. 

Rodina Žatková se domnívá, že vynětí ze ZPF pozemků o rozloze 2 500 m2
, by mělo být 

projednáno s příslušným dotčeným orgánem ZPF již ve fázi tvorby územního plánu, aby 
tato problematika mohla být posouzena komplexně v kontextu celé obce. Stavba 
navržených rozměrů by proto měla být nejdříve projednána ve změně územního plánu 
obce, což by zároveň prověřilo její vhodnost z hlediska dalších ukazatelů. 

Dle zpracovaného rozboru trvale udržitelného rozvoje území (zveřejněno na webových 
stránkách Zlínského kraje) je v případě obce Vidče již nyní zjištěna zhoršená kvalita 
ovzduší, což je zaznamenáno v aktualizovaném rozboru trvale udržitelného rozvoje území 
ORP Rožnov pod Radhoštěm (zpracováno v roce 2011) jako slabá stránka. Další navýšení 
emisních zátěží amoniakem, pachovými látkami, oxidu uhličitého , metanu a prachu 
a z navýšené dopravy, by znamenalo vážné zhoršení situace, která je již nyní považována 
za slabou stránku. 

Paní Zdenka Vaculínová nesouhlasí se stavbou plechového ovčína pro 1 000 ovcí. Je majitelkou 
rodinného domu č. 150 ve Stříteži nad Bečvou na rodinné usedlosti na Háji. Dle zveřejněného záměru 
by se měl plánovaný ovčín realizovat asi 290 m od domu paní Vaculínové. Obává se trvalého 
zápachu, obtěžování hmyzem a hlukem. Ve svém vyjádření paní Vaculínová tvrdí, že plánovaný 
plechový ovčín o rozměrech 100 x 25 x 12 m významně naruší krajinný ráz. Zároveň se domnívá, 
že stavba ovčína zabrání průchodu zvěře , která migruje od Bečvy směrem k Drdolci a dále 
na Videčských paseky. Takovým způsobem zvěři zabraňuje i stávající dřevovýroba vzdálená 
od navrženého ovčína asi 180 m. Dále poukazuje na neuvedeni doba vývozu hnoje z ovčína . 
Při kapacitě 390 tun hnoje lze předpok ládat rušivý pohyb mechanizace včetně zápachu i v ostatních 
měsících než jsou listopad až duben. 
Paní Vaculínová má také obavu, že provozem záměru dojde ke znečištění potoka Maretky 
a znečištění ovzduší. Také poukazuje na absenci řešení odtoku močůvky a znečištění ovzduší 
vznikaj ícím čpavkem a zápachem. 
Z výše uvedených důvodů paní Vaculínová nesouhlasí se záměrem „Ovčín Vidče - Stavba k zimování 
OVCÍ V kú Vidče" . 

Paní Eva Ondřejová nesouhlasí se záměrem „Ovčín Vidče - Stavba k zimování ovcí v kú Vidče" 
z následujících důvodů : 

V oznámení záměru není zohledněn územní plán obce Střítež nad Bečvou, ve kterém je 
návrhová plocha pro výstavbu rodinných domů. V sousedící usedlosti na Háji plánuje paní 
Ondřejová výstavbu rodinného domu, která je vzdálena 180 m od plánované výstavby 
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ovčína . Obává se trvalého zápachu, obtěžování hmyzem a hlukem. Výstavbou ovčína 
bude pozemek ve vlastnictví paní Ondřejové znehodnocen. 

Ustájení 1 000 ovcí v těsné blízkosti potoka negativně ovlivní i kvalitu povrchové vody 
v něm . V této části toku dlouhodobě hnízdí ledňáček říční a v letošním roce byl 
jeho výskyt opět pozorován. Množství odpadu, hnoje a močůvky od 1 000 ovcí 
a případných jehňat, je v řádu stovek tun. Již nyní lze v deštivém období snadno 
pozorovat stékání vody z kopce přímo k ploše uvažované stavby ovčína . Zhotovitel 
oznámení EIA ani navrhovatelé nijak nezohlednili skutečnost, že se na místě plánované 
stavby dříve nacházel mokřad, takže okolní půda reaguje na zvýšení vlhkosti specifickým 
způsobem . 

V oznámení není počítáno s přirozeným přírůstkem mláďat, k němuž dochází v období 
zamýšleného ustájení ovcí. Za určitých okolností tak může počet kusů narůst až na 3 000 
ks. 

Velikost plánovaného ovčína (výška 12 m) a materiál, ze kterého je plánována stavba 
(plech) , naruší krajinný ráz. Paní Ondřejová se domnívá, že taková stavby do těsné 
blízkosti CHKO Beskydy nepatří. Ve svém vyjádření navrhuje více menších dřevěných 
staveb, které by byly pro krajinný ráz vhodnější. Poukazuje na územní plán obce Vidče , 
kde je umožněna stavba takových rozměrů. Přitom v územním plánu Zubří , který sousedí 
s k.ú. Vidče, je navržena maximální velikost stavby v zemědělské krajině 50 m2. 

Paní Ondřejová ve svém vyjádření navrhla variantu řešení záměru , a to nevyužitý objekt 
kravína na Videčských pasekách. Tím by se zabránilo neznehodnocování dalšího 
zemědělského půdního fondu . 

Dále paní Ondřejová poukazuje na špatnou průchodnost migrující zvěře tímto územím. 

Ing. Hana Lukašíková je majitelkou původní zemědělské usedlosti č . p. 20, Zubří , která je vzhledem 
ke krajinnému rázu lokality pod kopcem Úlehle v blízkosti plánované stavby ovčína v k.ú. Vidče . 
Ve svém vyjádření uvedla následující při pomínky: 

Ocelová konstrukce s rozměry 100 x 25 x 12 m nerespektuje krajinný ráz této zemědělské 
lokality. Stavba tohoto typu se dá očekávat v průmys lových zónách měst. Do otevřené 
krajiny, která je zemědělsky i turisticky cenná a je na rozhraních EVL Beskydy, sem 
tato stavba nepatří , především z d ůvodu estetického a z hlediska ochrany přírody 
a ochrany dálkového koridoru velkých šelem. 

Záměr výstavby ovčína počítá s jednoduchou základovou deskou bez jímek s vysokou 
podestýlkou vedoucí k výrobě 390 tun hnoje za sezónu. Rovněž je v záměru 
specifikována spotřeba vody pro zvířata v rozmezí od 1 000 m3 do 3 000 m3 za sezónu. 
V oznámení záměru není uvedeno. v jakém časovém období a kam bude hnůj vyvážen, 
jakým způsobem bude nakládáno s močůvkou , jaká budou opatření proti znečištění 
potoka Maretka a přilehlých pozemků . Emise zápachu a amoniaku jsou z hlediska norem 
sice podlimitní, ale dojde ke znečištění ovzduší, to s sebou ponese i vyšší koncentraci 
hmyzu, a to vše velmi sníží kvalitu života lidí žijících v blízkém okolí. Sníží se tak 
i atraktivita pro turisty. Vzhledem k často vanoucímu západnímu a jihozápadnímu 
prouděn í v jarních a podzimních měsících v této oblasti bude zápach dle Ing. Lukašíkové 
obtěžovat její rodinný dům . 

Z výše uvedených důvodů se tento záměr jeví Ing. Lukašíkové jako nevhodný. 

Jitka Orságová se zamerem „Ovčín Vidče - Stavba k zimování ovcí v kú Vidče" nesouhlasí 
a ve svém vyjádření uvedla následující připomínky : 

Paní Orságová je majitelkou sousedních pozemků a to 349, 350 a 351 v k.ú. Střítež 
nad Bečvou . Pozemky jsou napojeny na inženýrské sítě. Na těchto pozemcích zamýšlela 
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paní Orságová výstavbu rodinného domu. Výstavbou ovčína , v bezprostřední blízkosti 
jejich pozemků, jí znemožňuje uskutečnění stavby rodinného domu. 

Paní Orságová požaduje vizualizaci stavby a upřesnění jej í výšky. V předkládaných 
dokumentech jsou uváděny různé výšky a to 5 m, 10 m a 12 m. Tato stavba naruší 
krajinný ráz tohoto území. 

Plánované zimní ustájení až 1 000 ks ovcí na jednom místě považuje paní Orságová 
za nevhodné. Obává se o špatné podmínky pro chov ovcí. Na jednu ovci připadá cca 2 m 
prostoru. Požaduje proto stanovisko veterinární správy. 

Dále se paní Orságová obává o znečištění blízkého vodního toku. V oznámení 
nedohledala způsob odvádění dešťových vod ze zpevněných ploch, ostatních ploch 
a vlastního objektu. Z tohoto důvodu požaduje vyjádření příslušného vodoprávního úřadu. 

Ve svém vyjádření paní Orságová poukazuje na umístění stavby ovčína přímo 
do migračního koridoru velkých šelem. 

Zpracované oznámení neřeší vliv provozu stavby, tj. koncentrace velkého počtu zvířat 
na omezené ploše. 

Jan a Marta Vaculínovi nesouhlasí se stavbou záměru „Ovčín Vidče - Stavba k zimování ovcí v kú 
Vidče" . Ve svém vyjádření uvedli následující připomínky: 

Nepřesné a zaváděcí informace v předloženém oznámení. Dle stanovisek MěÚ Rožnov 
p. Radhoštěm a KÚ Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství , které jsou 
uvedeny jako pří loha záměru, byly tyto stanoviska vypracovány pro ovčín pro 800 ks ovcí, 
což je o 200 ks méně než je uváděno v oznámení ke zjišťovacímu řízení. Jednalo se tedy 
o jinou dokumentaci, proto nelze při navýšení počtu kusů ovcí tato stanoviska pokládat 
za relevantní. Příslušné úřady se vyjadřovaly k objektu o výšce 5 a 1 O m, přičemž 
nyní je uváděna výška 12 m, z hlediska posuzování krajinného rázu je tento údaj klíčový . 
Dále, jak vyplývá z vyjádření MěÚ Rožnov p. Radhoštěm, odbor ŽP, záměr byl 
prezentován bez nároku na inženýrské sítě , oproti nynějšímu oznámení. 

Negativní vliv zápachem, hlukem, obtěžování hmyzem na obytnou zástavbu rodinných 
domLi . Oznámení ke zj išťovacímu řízení nebere v potaz rodinné domy v katastru obce 
Střítež nad Bečvou nacházející se blíže než domy v k.ú. Vidče . Pan a pan i Vaculínovi 
bydlí v rodinném domě čp. 150 v k.ú. Střítež nad Bečvou . Jejich rodinný dům se nachází 
od navrhovaného ovčína cca 280 m. Při soustředění 1 000 ks ovci na jednom místě 
s hlubokou podestýlkou se obávají zápachu, obtěžování hmyzem. Dále mají obavu 
z obtěžování hlukem od 1 000 ks bečíc ích ovcí při krmení, ošetřování, převáření. 
Tento hluk není nijak v oznámení ošetřen . Ovce budou ustájeny v zimním období, 
kdy stromy kryjící rodinný dům rodiny Vacu línových budou bez listů a nepohltí téměř 
žádný hluk vznikající při provozu ovčína . Informace uvedená v oznámení , že záměr 
nebude mít vliv na obytnou zástavbu, protože se nachází ve vzdálenosti 500 m 
od záměru , se nezakládá na pravdě. 

Nárůst dopravy a s tím spojeného hluku v místě migračního koridoru pro velké šelmy, 
obtěžování hlukem z dopravy obytné zástavby. I když v předloženém oznámení neni 
zaznamenán nárůst dopravy, k navýšení dopravy j istě dojde. Dle oznámení bude 
produkováno za období ustájení 390 tun hnoje. Navážení krmiva na zimu v průběhu léta, 
manipulace s krmivem v zimě a následné vyváženi obrovského množství hnoje bude 
soustředěno na jedno místo. Z výše uvedeného vyplívá, že dojde k nárůstu dopravy 
v místě migračního koridoru velkých savců. Dále se domnívají, že hluk z dopravy 
a provozu ovčína zasáhne do prostoru obytné zástavby pana a paní Vacu línových. 

Pan a paní Vaculínovi se obávají, že záměrem dojde ke znečištění potoka Maretky Dále 
je dle přeloženého oznámení stavba koncipována na železobetonové desce, obvodový 
plášť bude tvořit plechová oblouková konstrukce. Ustájení má být na hluboké podestýlce. 

12 



li 
• • Krajský úřad 

Zlínského kraje 

Vrstva hnoje a podestýlka bude v průběhu ustájení šesti měsíců narůstat do výšky cca 0,5 
- 1 m. Rovná betonová pod laha bez vytvoření záchytné vany nezabrání odtékání 
močůvky ven z objektu. Vzhledem k bezprostřední blízkosti potoka Maretky, která tvoří 
stávající biokoridor schválený ÚP Vidče i Stříteží nad Bečvou , je pravděpodobnost 
kontaminace tohoto toku. 

Narušení krajinného rázu. Plechová hala s rozměry 100 x 25 x 12 m je pro valašskou 
tradiční krajinu mnohonásobně před imenzována. Tvar, velikost a použitý materiál jsou 
zcela proti princ ipům tradiční valašské architektury. Ani osázená zeleně kolem stavby 
nezabrání ov l ivnění kraj inného rázu v tomto území. 

Zřejmý nesoulad s Územním plánem obce Vidče. V ÚP Vidče není v dotčeném území 
uvažováno se stavbou zemědělské výroby Rozlohou, tvarem a charakterem se nejedná 
o stavbu vhodnou do neurbanizovaného prostředí. Pan a paní Vaculínovi se domnívají , že 
vynětí ze ZPF pozemků o rozloze 2 500 m2

, by mělo být projednáno s př íslušným 
dotčeným orgánem ZPF j iž ve fázi tvorby územního plánu, aby tato problematika mohla 
být posouzena komplexně v kontextu celé obce. Stavba navržených rozměrů by proto 
měla být nejdříve projednána ve změně územního plánu obce, což by zároveň prověři lo 
její vhodnost z hlediska dalších ukazatelů . 

Narušení a zhoršení t,va/e udržitelného rozvoje území. Dle zpracovaného rozboru trvale 
udržitelného rozvoje území (zveřejněno na www stránkách Zlínského kraje) je v případě 
obce Vidče již nyní zjištěna zhoršená kvalita ovzduší, což je zaznamenáno 
v aktualizovaném rozboru trvale udržitelného rozvoje území ORP Rožnov pod Radhoštěm 
(zpracováno v roce 2011) jako slabá stránka. Další navýšení emisních zátěží amoniakem, 
pachovými látkami, oxidu uh l ičitého , metanu a prachu a z navýšené dopravy, by 
znamenalo vážné zhoršení situace, která je již nyní považována za slabou stránku. 

Znehodnocení letního tábořiště. Tábořiště se nachází 75 m od navrhované plechové haly 
pro chov ovcí. Tato hala znehodnotí a omezí využití tohoto tábořiště , které má mnoholetou 
tradici. 

Oznámení neřeší jiné varianty. Neřeší např. více menších staveb na různých místech, 
čímž by nedocházelo ke kumulaci výše uvedených negativních v livů . 

Daniela Šimčíková zaslala svůj nesouhlas emailem dne 4.9.2014. Tento nesouhlas potvrdila 
i písemností, kterou obdržel Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne 
12.9.2014. Paní Šimčíková bydlí v blízkosti plánovaného ovčína. Dále se domnívá, že tato stavba není 
to zamýšlené lokality vhodná a zároveň bude znamenat značný zásah do krajiny. V tomto m ístě bude 
omezovat migraci velkých savců. Dle tvrzení paní Šimčíkové se tento migračnl koridor stále zužuje. 
V okolí tohoto mlsta se vyskytují i chránění živočichové . Dalším důvodem nesouhlasu uvedla paní 
Šimčíková estetický zásah do krajiny a omezení využiti pro rekreaci, které okolí stavby poskytuje. Dle 
paní Šimčíkové by se pro ovčín našla přijatelnějš í alternativa na jiném místě. 

Dle ustanovení § 7 a v souladu s přílohou č . 2 zákona o posuzování vl ivů na životní prostředí bylo 
provedeno zjišťovací řízeni , jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém 
rozsahu zákona o posuzování v livů na životní prostřed í . Krajský úřad ve zjišťovac ím řízení hodnotil 
informace obsažené v oznámení záměru a v doručených vyjádřeních . Zjišťovací řízen í poukázalo 
na hlavní problematické aspekty záměru , kterými je třeba se nadále zabývat. 

Krajský úřad obdržel v rámci zj išťovacího fízen í řadu relevantních odůvodněných připomínek 
a požadavků k záměru „Ovčín Vidče - Stavba k zimování ovcí v kú Vidče". Nelze tak v závěru 
zj išťovacího ř ízen í konstatovat, že záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí. 

13 



• • • Krajský úřad 
Zlínského kraje 

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístěn í a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru 
na životní prostředí a veřej né zdraví dospě l Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí 
a zemědělství k závěru , že záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, 
a je třeba jej podrobit úplnému posouzení podle citovaného zákona. 

Důvodem pro vyloučení možnosti spojení postupů podle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí s územním řízením podle stavebního zákona je umístění a charakter záměru , kdy se 
předpok ládá nutnost podrobit záměr důk ladné odborné a veřejné diskusi. 

V každém navazujícím řízení nebo v jiném postupu podle zvláštních právních předpisů je nutné 
zohlednit obsah závěru zjišťovacího řízení, včetně konkrétních požadavků týkajících 
se ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. 

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani přís l ušná 
povolení podle zvláštních předp isů . 

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových 
stránkách agentury CENIA, česká informační agentura životního prostředí (www.cenia.cz/eia) 
a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia) , pod kódem záměru ZLK731 , 
v sekci závěr zjišťovacího řízení. Zde jsou také k dispozici kopie výše uvedených vyjádřen i 
v elektronické podobě. 

Dotčenou Obec Vidče žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění tohoto závěru 
zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. 
Doba zveřejnění je nejméně 15 dn ů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 citovaného zákona 
o zaslání písemného vyrozumění o dní vyvěšení informace o závěru zjišťovac ího řízení na úředn í 
desce v nejkratším možném termínu. 

rn 

Rozděl 

Lenka R QQ_usová, Vidče 199, 756 53 Vidče Oznámeni , 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, 
stavební úřad , Masarykovo nám.128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

doručená vyjádření , 
Žádost o odborné 
stanovisko k záměru 
(Hnuti DUHA) 

Obec Vidče , Vidče 96, 75653 Vidče ke zveřejnění 
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