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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: Výkrmna skotu a zastřešené hnojiště Bošilec 

Kapacita a charakter záměru: Záměrem oznamovatele je na okraji zemědělského areálu (Agrochov Dynín) 
severně od obce Bošilec vybudovat novostavbu stáje pro výkrm býků s projektovanou kapacitou 242 ks býků o 
rozměrech 60 x 18 m (1080 m

2
) a hnojiště (18 x 24 m o kapacitě 20 m

3
). Záměr bude realizován v sousedství 

stávajícího zemědělského areálu na pozemcích ve vlastnictví oznamovatele.  
 
Umístění: kraj: Jihočeský 
      obec: Bošilec 
      kat. území: Bošilec 
      lokalita: stávající zemědělský areál družstva Agrochov Dynín 
  
Oznamovatel: František Drs, Bošilec 17, 373 65 Dolní Bukovsko, IČO: 157 690 46 
 
II. Souhrnné vypořádání připomínek: 
 
V rámci zjišťovacího řízení byla k záměru „Výkrmna skotu a zastřešené hnojiště Bošilec“ doručena 2 vyjádření 
(Magistrát města České Budějovice, odbor životního prostředí a Česká inspekce životního prostředí, OI České 
Budějovice). 
 
Magistrát města české Budějovice, odbor životního prostředí nepožaduje další posuzování podle zákona. 
Z hlediska vodního hospodářství požadují dodržet stanovisko správce či majitele ochranného pásma vodních 
zdrojů - SMO Bukovská voda - připomínka zohledněna při vydání závěru zjišťovacího řízení a zahrnuta 
v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. 
 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny nemá významných připomínek. V dalším stupni projektové dokumentace je 
nutné dořešit dřeviny určené ke kácení - pokud podléhají povolení výjimečnému kácení, je nutné podání žádosti o 
potřebné povolení příslušnému správnímu orgánu. Nová výsadba bude řešena dle podmínek CHKO Třeboňsko - 
podél nově zbudované polní cesty. 
 
Z hlediska zemědělského půdního fondu při dodržení kapitoly B. II. 1. Půda  předložené projektové dokumentace 
nemá námitky. 
 
Z hlediska lesního hospodářství sděluje, že se záměr netýká zájmů hájených lesním zákonem. 
 
Z hlediska odpadového hospodářství se záměrem souhlasí. Při kolaudaci stavby předložit doklady o způsobu 
zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vzniklých během realizace stavby (dle kategorizace). Zároveň 
upozorňuje, aby v případě úniku olejů z použité stavební mechanizace byla okamžitě učiněna taková opatření, aby 
nedošlo k poškození životního prostředí a zároveň byly okamžitě informovány pověřené orgány státní správy. 
 
Z hlediska ochrany ovzduší nemá připomínky. 
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Česká inspekce životního prostředí 
Z hlediska ochrany přírody nemá ČIŽP z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny k záměru žádné připomínky. 
ČIŽP upozorňuje, že ke kácení souvislých keřových porostů o celkové ploše větší než 40 m

2
, je nezbytné povolení 

ke kácení příslušného orgánu ochrany přírody. 

Z hlediska ochrany ovzduší ČIŽP s realizací záměru souhlasí. 

Z hlediska ochrany vod ČIŽP z vodoprávního hlediska s realizací záměru souhlasí.  

Z hlediska odpadového hospodářství má ČIŽP k  oznámení záměru následující připomínky:  

 U odpadu olejů je vhodné využít systému zpětného odběru pro zajištění přednostní regenerace v souladu s §29 
zákona o odpadech.  

 Nefunkčními zářivkami a znehodnocenými pneumatikami je z hlediska ochrany životního prostředí příznivější 
nenakládat s těmito jako s odpady, ale využít systému zpětného odběru dle §38 zákona o odpadech.  

 Není uveden způsob nakládání s komunálním odpadem včetně směsného (v rámci systému obce, smlouva s 
oprávněnou osobou, vlastní odvoz na skládku,...). - připomínka zohledněna při vydání závěru zjišťovacího řízení 
a zahrnuta v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.  

V případě akceptování výše uvedeného v dalších fázích projektu, nemá ČIŽP ke způsobu nakládání s odpady, tak 
jak je uveden v předložené dokumentaci z pohledu zákona o odpadech žádné další připomínky. 
 
 
III. Závěr: 
 
Záměr „Výkrmna skotu a zastřešené hnojiště Bošilec“ naplňuje dikci § 4 odst. 1 písm. b) zákona k  
bodu 1. 5 „Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 50 do 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg 
živé hmotnosti)“ kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení za účelem 
zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona. 
 
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 
 
 

„Výkrmna skotu a zastřešené hnojiště Bošilec“ 
 

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:  
 
 Dodržet stanovisko správce či majitele ochranného pásma vodních zdrojů - SMO Bukovská voda. 

 V navazujících správních řízení nebo jiných postupech podle zvláštních předpisů uvést způsob nakládání s 
komunálním odpadem včetně směsného (v rámci systému obce, smlouva s oprávněnou osobou, vlastní odvoz 
na skládku, ...). 

 
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 2 vyjádření. Z vyjádření dotčených správních úřadů vyplývá, že k 
záměru nebyly vzneseny závažné připomínky, které by nebylo možno v následujících fázích přípravy záměru 
účinně a beze zbytku řešit, a které by zásadním způsobem zpochybnily nebo bránily případné realizaci záměru.  

 
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle 
zvláštních právních předpisů. 
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Ing. Karel Černý   
vedoucí odboru životního prostředí,  
zemědělství a lesnictví 
 
 
 
Došlá vyjádření (v příloze): 
1. Vyjádření Magistrátu města České Budějovice ze dne 10. 5. 2013 
2. Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI České Budějovice ze 13. 5. 2013 


