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V�c: ZÁV�R ZJIŠ�OVACÍHO 	ÍZENÍ

podle § 7 zákona �. 100/2001 Sb., o posuzování vliv� na životní prost�edí a o zm�n� n�kterých 
souvisejících zákon� (zákon o posuzování vliv� na životní prost�edí), ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále 
jen „zákon“) 

I. Identifika�ní údaje:

Název:  Modernizace mlé�né farmy Blehov 

Kapacita a charakter zám�ru: P�edm�tem posuzovaného zám�ru je výstavba nové mlé�né stáje s 
automatizovaným dojením. K objektu p�ináleží rovn�ž nové zpevn�né plochy sloužící pro obsluhu objektu. Dále je 
�ešena adaptace stávající mlé�né stáje s vazným ustájením na stáj pro odchov jalovic. Sou�ástí zám�ru je dále 
kejdová jímka sloužící ke skladování kejdy a odpadní vody z produkce nové stáje. Plánovanou modernizací �eší 
provozovatel rovn�ž nov� vzniklé požadavky na chov a vhodné ustájovací podmínky pro dobytek, aby vytvo�il 
maximáln� vhodné podmínky pro ustájení zví�at ve vztahu k jejich pot�ebám p�i zabezpe�ení všech ustájovacích 
parametr� a zajišt�ní stavby ve vztahu k ochran� povrchových a podzemních vod a ostatních dot�ených p�edpis�. 
Stávající kapacita areálu mlé�né farmy (42 ks krav, 11 ks telat – celkem 52 DJ) bude realizací zám�ru navýšena o 
60 DJ (67 ks krav, 40 ks jalovic, 24 ks telat – 112 DJ). 

Umíst�ní: kraj: Jiho�eský  
                  

     obec: Zho�  
                  

     kat. území: Blehov (st.p. 63, p.�. 64/1, 64/2) 

Oznamovatel: Vladimír Švehla, Blehov 3, 399 01 Milevsko 
                        I�: 46659137  

  

II. Souhrnné vypo�ádání p�ipomínek:

V rámci zjiš�ovacího �ízení byla k zám�ru „Modernizace mlé�né farmy Blehov“ doru�ena 4 vyjád�ení (�eská 
inspekce životního prost�edí - OI �eské Bud�jovice, Krajská hygienická stanice Jiho�eského kraje - územní 
pracovišt� Písek, M�stský ú�ad Milevsko - odbor životního prost�edí a Krajská veterinární správa Státní veterinární 
správy pro Jiho�eský kraj). 

Krajská hygienická stanice Jiho�eského kraje se sídlem v �eských Bud�jovicích, územní pracovišt� Písek 
nemá k zám�ru žádné p�ipomínky a nepožaduje další posuzování podle zákona. 

M�stský ú�ad Milevsko, odbor životního prost�edí nepožaduje další posuzování podle zákona. Oznamuje, že 
23.9.2013 byla k p�edm�tnému zám�ru na základ� kompetencí sv��ených m�stskému ú�adu zvláštními p�edpisy 
na úseku životního prost�edí vydána závazná stanoviska, kde jsou stanoveny konkrétní podmínky, které požaduje 
M�Ú Milevsko dodržet. 
Vydaná závazná stanoviska budou podkladem pro návazná správní �ízení. 

�j.: KUJCK 53595/2013/OZZL
Sp. zn.:  OZZL 47703/2013/jahon

datum: 1. 10. 2013 vy�izuje: Mgr. Jakub Honetschläger telefon: 386 720 739

O D B O R  Ž I V O T N Í H O  P R O S T � E D Í ,  Z E M � D � L S T V Í  A  L E S N I C T V Í  
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Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jiho�eský kraj nepožaduje další posuzování podle 
zákona a nemá k oznámení zám�ru žádné p�ipomínky.

�eská inspekce životního prost�edí, OI �eské Bud�jovice (dále jen �IŽP) upozor�uje z hlediska ochrany 
p�írody na linii d�evin, která se nachází na jižním okraji pozemku s p.�. 64/1 v k.ú. Blehov. V této souvislosti uvádí 
jednotlivá zákonná opat�ení, která se týkají ochrany t�chto d�evin p�ed poškozováním a ni�ením, p�ípadn�
související s jejich p�ípadným odstran�ním. Z hlediska ochrany ovzduší �IŽP upozor�uje na zákonná opat�ení 
v souvislosti s p�ípadným používáním chladiva obsahujícím regulované látky �i fluorované skleníkové plyny. 
Z hlediska ochrany vod �IŽP upozor�uje, že zájmové území je dle NV �. 262/2012 Sb. umíst�no ve zranitelných 
oblastech a skladování dusíkatých hnojiv musí být v souladu s uvedeným NV. Z hlediska odpadového hospodá�ství 
�IŽP upozor�uje, že v p�ípad� zp�tn� odebíraných výrobk� se nejedná u kone�ného uživatele o odpady, ale o 
výrobky podléhající zp�tnému odb�ru. 
Uvedená upozorn�ní jsou odkazem na zákonná opat�ení a nemají charakter p�ipomínek. 

Z hlediska ochrany vod dále �IŽP požaduje vypracování havarijního plánu a jeho následné p�edložení 
vodoprávnímu ú�adu ke schválení. Z hlediska odpadového hospodá�ství �IŽP požaduje doplnit p�edpokládaná 
množství odpad� vznikajících p�i výstavb� a provozu za�ízení. 
Výše uvedené p�ipomínky jsou zohledn�ny v podmínkách záv�ru zjiš�ovacího �ízení.

III. Záv�r:

Zám�r „Modernizace mlé�né farmy Blehov“ je významnou zm�nou stávajícího zám�ru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. 
c) zákona a to k bodu 1.5 „Chov hospodá�ských zví�at s kapacitou od 50 do 180 dobyt�ích jednotek (1 dobyt�í 
jednotka = 500 kg živé hmotnosti)“ kategorie II p�ílohy �. 1 k zákonu a proto bylo dle § 7 zákona provedeno 
zjiš�ovací �ízení za ú�elem zjišt�ní, zda zám�r bude posuzován podle zákona.

Na základ� provedeného zjiš�ovacího �ízení podle zásad uvedených v p�íloze �. 2 k zákonu došel Krajský ú�ad – 
Jiho�eský kraj jako p�íslušný orgán podle § 22 zákona k záv�ru, že zám�r 

„Modernizace mlé�né farmy Blehov“ 

n e m á významný negativní vliv na životní prost�edí a ve�ejné zdraví a n e b u d e  posuzován podle zákona,
za t�chto podmínek: 

� V následujících stupních projektové dokumentace v rámci odpadového hospodá�ství uvést p�edpokládaná 
množství odpad� vznikajících p�i výstavb� a provozu zám�ru. 

� V rámci projektové p�ípravy po�ítat s prostory pro odpadové hospodá�ství, striktn� specifikovat prostory pro 
shromaž	ování nebezpe�ných odpad�, p�ípadn� látek škodlivých vodám. 

� Zpracovat havarijní plán a následn� jej p�edložit vodoprávnímu ú�adu ke schválení. 

� V následujících stupních projektové dokumentace zpracovat projekt sadových úprav, tak aby zele
 vhodn�
plnila funkci krajiná�sko-estetickou ve vztahu k okolní krajin�. 

� Dodržet veškeré parametry týkající se po�tu chovaných zví�at i jejich ustájení.  

Od�vodn�ní: 

Krajský ú�ad dosp�l k výše uvedenému záv�ru, že zám�r nebude mít významný negativní vliv na životní prost�edí 
a ve�ejné zdraví na základ� charakteristiky zám�ru, umíst�ní zám�ru a charakteristiky p�edpokládaných vliv�
zám�ru na obyvatelstvo a životní prost�edí. P�íslušný ú�ad obdržel k oznámení celkem 4 vyjád�ení. Ve�ejnost se 
k oznámení nevyjád�ila. Z vyjád�ení dot�ených správních ú�ad� vyplývá, že k zám�ru nebyly vzneseny závažné 
p�ipomínky, které by nebylo možno v následujících fázích p�ípravy zám�ru ú�inn� a beze zbytku �ešit, a které by 
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zásadním zp�sobem zpochybnily nebo bránily p�ípadné realizaci zám�ru. Všechny oprávn�né požadavky, 
vyplývající z t�chto vyjád�ení, jsou ve form� podmínek uvedeny v záv�ru zjiš�ovacího �ízení. Záv�r zjiš�ovacího 
�ízení nenahrazuje vyjád�ení a rozhodnutí podle zvláštních právních p�edpis�. 

Ing. Karel  �erný   
vedoucí odboru životního prost�edí,  
zem�d�lství a lesnictví 

P�ílohy:
1. Vyjád�ení �eské inspekce životního prost�edí, OI �eské Bud�jovice ze dne 19. 9. 2013 
2. Vyjád�ení KHS Jiho�eského kraje, územní pracovišt� Písek ze dne 26. 9. 2013 
3. Vyjád�ení M�Ú Milevsko, odboru životního prost�edí ze dne 25. 9. 2013 
4. Vyjád�ení Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Jiho�eský kraj ze dne 19. 9. 2013 


