ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
číslo jednací: KUJCK 27089/2011 OZZL/8/Kr

datum: 9. 8. 2011

vyřizuje: Mgr. Markéta Krištůfková

telefon: 386 720 648

Věc: Předání závěru zjišťovacího řízení s žádostí o zveřejnění

Krajský úřad – Jihočeský kraj provedl jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zjišťovací řízení podle § 7 zákona k záměru
„Rekonstrukce silážní jámy na zimoviště pro mastný skot – Rychnov nad Malší“. Na základě písemných
vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků vydal krajský úřad závěr
zjišťovacího řízení, který Vám v příloze zasílá.
Obec Dolní Dvořiště žádáme podle § 16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění závěru zjišťovacího řízení (bez
příloh) na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. v místním tisku,
v místním rozhlase apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme obec Dolní Dvořiště v souladu
s § 16 odst. 4 zákona o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení a o tom, jakým dalším
způsobem byl závěr ještě zveřejněn.
Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout také v Informačním systému EIA na internetových stánkách České
informační agentury životního prostředí www.cenia.cz/eia nebo na internetových stánkách kraje www.krajjihocesky.cz (Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví).

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Příloha: závěr zjišťovacího řízení
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Rozdělovník k písemnosti čj.: KUJCK/27089/2011/OZZL/8-Kr ze dne 9. srpna 2011
Dotčené samosprávné celky:
- Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
- Obec Dolní Dvořiště, Dolní Dvořiště 62, 382 72 Dolní Dvořiště
Dotčené správní úřady:
- Městský úřad Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice,
odbor životního prostředí a úřad územního plánování
- Česká inspekce životního prostředí České Budějovice, Dr. Stejskala 6, P.O.BOX 32,
370 21 České Budějovice
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště Český Krumlov, Havraní 594,
281 01 Český Krumlov
- Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj, Severní 2303/9, 370 10 České Budějovice 3
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Oznamovatel:
- Agrobeta MM s.r.o., 382 41 Rychnov nad Malší čp. 1
Na vědomí:
- MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
- Farm Projekt, Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
číslo jednací: KUJCK 27089/2011 OZZL/8/Kr

datum: 9. 8. 2011

vyřizuje: Mgr. Markéta Krištůfková

telefon: 386 720 648

Věc: ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“)

I. Identifikační údaje:
Název: Rekonstrukce silážní jámy na zimoviště pro mastný skot – Rychnov nad Malší
Kapacita a charakter záměru: Předmětem posuzovaného záměru je rekonstrukce silážního žlabu o rozměrech 35
m x 18 m a manipulační plochy na zimoviště pro mastný skot s celkovou kapacitou 119,35 DJ (77 krav BTPM a 77
ks telat). Stávající silážní jáma, jež se nachází na pastevních plochách investora v okolí obce Rychnov nad Malší,
bude po zastřešení sloužit jako lehárna a ze západní strany k němu bude přistavěno krmiště a krmná chodba o
rozměrech 34 m x 12 m, a to včetně manipulačních ploch. Součástí záměru je i rekonstrukce stávající jímky o
3
objemu cca. 200 m , jež bude sloužit k odvodnění nezastřešených manipulačních ploch, kde je riziko kontaminace
s chlévskou mrvou. Zimoviště bude sloužit k volnému ustájení skotu na hluboké podestýlce v období od listopadu
do dubna. Součástí záměru je rovněž výsadba zeleně.
Umístění: kraj: Jihočeský
obec: Dolní Dvořiště
kat. území: Rychnov nad Malší
Oznamovatel: Agrobeta MM s.r.o.
382 41 Rychnov nad Malší čp.1
IČ: 49023314
II. Souhrnné vypořádání připomínek:
V rámci zjišťovacího řízení byly k záměru „Rekonstrukce silážní jámy na zimoviště pro mastný skot – Rychnov nad
Malší“ doručena 3 vyjádření (Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště Český Krumlov,
Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj, Česká inspekce životního prostředí, OI České Budějovice).
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště Český Krumlov nemá připomínky a nepožaduje
další posuzování záměru podle zákona.
Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj nemá připomínky a nepožaduje další posuzování záměru podle
zákona.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice nemá připomínky a nepožaduje další
posuzování záměru podle zákona.
III. Závěr:
Záměr „Rekonstrukce silážní jámy na zimoviště pro mastný skot – Rychnov nad Malší“ naplňuje dikci bodu
1.5 kategorie II zákona. Proto bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení za účelem zjištění, zda záměr bude
posuzován podle zákona.
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Na základě provedeného zjišťovacího řízení podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel Krajský úřad –
Jihočeský kraj jako příslušný orgán podle § 22 zákona k závěru, že záměr
„Rekonstrukce silážní jámy na zimoviště pro mastný skot – Rychnov nad Malší“
n e m á významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a n e b u d e posuzován podle zákona,
za těchto podmínek:

-

Zachovat krajinný ráz zpracováním a realizací projektu sadových úprav.
Získat souhlas s výstavbou stáje v ochranném pásmu lesa od příslušného orgánu státní správy lesa.
Zabezpečit nepropustnost stájových podlah a dalších ploch přicházející do styku s mrvou. Provést zkoušky
nepropustnosti nově navrhovaných jímek a těsnosti kanalizačního potrubí podle příslušných ČSN.
Minimalizovat negativní vlivy dopravy v průběhu výstavby na nejbližší okolí.
V případě zvýšené prašnosti provádět skrápění ploch.
Pachové látky nesmí být emitovány do ovzduší v koncentracích nad přípustnou míru obtěžování
zápachem.

Odůvodnění:
Krajský úřad dospěl k výše uvedenému závěru zjišťovacího řízení na základě charakteristiky záměru, umístění
záměru a charakteristiky předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí.
Příslušný úřad obdržel k oznámení celkem 3 vyjádření. Veřejnost se k oznámení nevyjádřila. Z vyjádření dotčených
správních úřadů vyplývá, že k záměru nebyly vzneseny žádné připomínky.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle
zvláštních právních předpisů.

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Došlá vyjádření (v příloze):
1. Vyjádření Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj, ze dne 28. 7. 2011
2. Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště Český Krumlov ze dne 1. 8. 2011
3. Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI České Budějovice ze dne 3. 8. 2011
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