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Čj.: KUJCK 35118/2014 OZZL 
Sp. zn.: OZZL 44/2014/pela  

 datum: 05.06.2014 vyřizuje: Ing. Petr Lázni čka   telefon: 386 720 770 

Stanovisko k posouzení vliv ů provedení zám ěru na životní prost ředí 

podle § 10 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. Identifika ční údaje 
Název záměru: 
Stáje chovu skotu Jilem  
Kapacita (rozsah) zám ěru:  

Ve stávajícím zemědělském areálu v obci Jilem společnost STAGRA provozuje posklizňovou linku obilí, silážní 
žlaby a východně od tohoto areálu bioplynovou stanici (BPS).  Jiný provozovatel zde provozuje původní dvě stáje 
pro celkem 200 krav, to je 220 DJ. Územním plánem obce je proluka mezi stávajícím zemědělským areálem a BPS 
určena jako rezerva pro zemědělskou výrobu. Nyní zde chce společnost STAGRA postavit a provozovat produkční 
stáje pro 390 dojnic, pro 144 suchostojných krav a pro 191 telat ve stáří 0 – 5 měsíců. V areálu tedy přibude 534 
krav, z toho bude 390 dojnic (468 DJ), 144 krav PŽH (172,8 DJ) a max. 191 telat do 5 měs. stáří (110 kg - 42,0 
DJ). Tím dojde k rozšíření chovu skotu o 682,8 DJ. Produkční stáj a stáj pro suchostojné krávy dohromady pro 534 
krav jsou řešeny jako volné bezstelivové. Kejda bude vyhrnována mechanickou lopatou do příčného jímkového 
kanálu s přečerpáváním do příjmové jímky bioplynové stanice. Stáj pro telata bude provozována jako stelivová 
s vyklízením chlévské mrvy na traktorový vlek s převozem na příjmové plato BPS. Stáje budou provozovány 
s přirozeným větráním bez použití biotechnologických přípravků do krmiva k omezení emisí amoniaku. Součástí 
záměru bude dojírna s mléčnicí. Objekty budou na parcelách č. 624/17 a 624/23 v k.ú. Jilem, druh pozemku orná 
půda, za ochranným pásmem vysokotlakého plynovodu.                                                                                                                             
 
2. Umíst ění záměru:   
Kraj: Jihočeský 
Obec: Jilem 
Katastrální území: Jilem 

Obchodní firma oznamovatele: STAGRA spol. s r.o., Družstevní 498, 378 56 STUDENÁ,  IČ: 450 23 123 

II. Průběh posuzování  

Oznámení zpracované v rozsahu dokumentace:   
Zpracoval: Ing. Josef Charouzek, Menhartova 1559, 393 01 Pelhřimov. 
Autorizace podle § 19 zákona, osvědčení č.j. 1323/218/OVŽP/99 ze dne 24.03.1999 
prodloužení autorizace č.j. 101374/ENV/10 ze dne 17.12. 2010. 

Vyjád ření k dokumentaci: 
1. Vyjádření ČIŽP OI České Budějovice  ze dne 16.01.2014, č.j.: ČIŽP/42/IPP/1400254.001/14/CDV 
2. Vyjádření KHS Jč. kraje se sídlem v Č. Budějovicích ze dne 09.01.2014, č.j.: KHSJC 00132/2014/HOK.JH 
3. Vyjádření Městského úřadu Jindřichův Hradec, odbor živ. prostředí  ze dne  20.01.2014, č.j.: OŽP 217/14HV 
4. Vyjádření KVS Státní veterinární správy pro Jč. kraj ze dne 17.1.2014 č.j.: SVS /2014/003055-C. 

Posudek: 
Zpracoval:  Ing. Josef Vorel, Černohorská 611, 383 01 Prachatice 
Autorizace podle § 19 zákona, osvědčení č.j. 1323/218/OVŽP/99 ze dne 24.03.1999 
prodloužení autorizace č.j. 101374/ENV/10 ze dne 17.12.2010. 

Vyjád ření k posudku:   
1. Vyjádření ČIŽP OI České Budějovice  ze dne 11.04.2014, č.j.: ČIŽP/42/IPP/1400254.002/14/CDV 
2. Vyjádření KHS Jč. kraje se sídlem v Č. Budějovicích ze dne 10.04.2014, č. j.: KHSJC 07906/2014/HOK.JH 
3. Vyjádření Městského úřadu Jindřichův Hradec, odbor živ. prostředí  ze dne 09.04.2014, č.j.: OŽP 16894/14HV 
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Celkové hodnocení procesu posuzování v četně účasti ve řejnosti: 
Dokumentace:  
Oznámení zpracované v rozsahu dokumentace podle přílohy č. 4 k zákonu předložil v souladu s § 6 odst. 5 zákona 
oznamovatel společnost STAGRA spol. s.r.o. dne 16.12. 2013. Dokumentaci zpracoval Ing. Josef Charouzek. 
Krajský úřad dokumentaci dne 2. 1. 2014 rozeslal v souladu s § 8 odst. 2 zákona a zveřejnil na úřední desce dle 
§ 16 odst. 3 zákona. K dokumentaci došla 4 výše uvedená vyjádření dotčených orgánů. Na základě vyjádření KHS, 
byla dokumentace dne 5. 2. 2014 vrácena k dopracování ochranného pásma a hlukové studie a informace o tom 
byla zveřejněna na úřední desce dne 7. 2. 2014. 
Dne 19. 2. a  24. 2. 2014 byla dopracovaná dokumentace předána na krajský úřad.  

Posudek: 
Pro zpracování posudku byl vybrán a dne 20. 1. 2014 byl pověřen Ing. Josef Vorel. Dne 24. 2. 2014 mu byla 
zaslána doplněná dokumentace a všechny zbývající podklady pro vypracování posudku. Ing. Josef Vorel předal na 
krajský úřad zpracovaný posudek dne 28. 3. 2014. Posudek a doplněná dokumentace byla rozeslána a zveřejněna 
na úřední desce dne 1. 4. 2014. 
K posudku došla tři výše uvedená souhlasná vyjádření dotčených orgánů. Veřejnost se ani k dokumentaci ani 
k posudku nevyjádřila 
Veřejné projednání nebylo vzhledem k došlým souhlasným vyjádřením svoláváno v souladu s § 9 odst. 9 zákona.   

Seznam subjekt ů, jejichž vyjád ření jsou ve stanovisku z části nebo zcela zahrnuta 
ČIŽP OI České Budějovice, KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Městský úřad Jindřichův 
Hradec, odbor životního prostředí, Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj.              
 
III. Hodnocení zám ěru 

III.1. Souhrnná charakteristika p ředpokládaných vliv ů záměru na životní prost ředí z hlediska jejich velikosti 
a významnosti  

V proluce mezi stávajícím zemědělským areálem a stávající BPS ve shodě s územním plánem obce bude stavba 3 
stájových objektů a objektu dojírny s mléčnicí. V rámci modernizace chovu skotu budou po dokončení výstavby 
některé nevyhovující stájové objekty v okolí opuštěny. Stáj pro 390 dojnic o rozměrech 105 x 37 m a výškou 
v hřebeni cca 12 m. Stáj pro suchostojné krávy (144 krav) o rozměrech 52 x 30 m s výškou cca 9 m. Stáj pro volné 
stelivové ustájení 191 telat ve stáří 0 – 5 měsíců o rozměrech 42 x 27 m v boudách nebo individuálních boxech ve 
vzdušné stáji s výškou cca 8 m. Pro konstrukci všech stájí bude použita ocelová montovaná konstrukce se 
sedlovou střechou krytou vlnitou krytinou s větrací štěrbinou v hřebeni. Podélné stěny stáje budou zděné do výšky 
cca 1,0 m, zbytek budou otevřené kryté sítě a svinovací plachta, štítové stěny budou opláštěny a osazeny 
vjezdovými vraty. Podlaha stáje je navržena betonová s izolací. Stáje budou rozděleny hrazením na skupinové 
kotce. Dojírna s montovanou konstrukcí o paralelních 2 x 14 místech bude o rozměrech 50 x 12 m se sedlovou 
střechou krytou vlnitou krytinou. V místě čekárny bude hřebenová štěrbina a otevřené boční stěny. Nadojené 
mléko bude skladováno v chladicích tancích mléčnice. V objektu bude hygienické zázemí pro obsluhu stájí a 
dojírny. Na splaškové vody z dojírny bude vybudována jímka. Nejvýznamnější vlivy na území budou mít pachové 
látky a emitovaný amoniak ze stájí. Celková produkce amoniaku z nových stájí bude 15 699,7 kg NH3 za rok (bez 
vlivu snižujících technologií). Pro posouzení vlivu na okolí byl zpracován návrh ochranného pásma s úvahou 
stávajících stájových objektů jiného majitele. Tím bylo prokázáno, že emise z nových objektů nezasahují do 
stávající zástavby obce. Stavbou bude dotčen zemědělský půdní fond. Krajinný ráz po ozelenění celého areálu 
nebude významně narušen. Stavbou nebude významně dotčena fauna ani flóra.  

III.2. Hodnocení technického řešení zám ěru s ohledem na dosažený stupe ň poznání pokud jde 
o znečišťování životního prost ředí 
Uvedené řešení je na úrovni současného poznání a zaručuje dobrou ochranu životního prostředí, minimalizuje 
možnost vzniku havarijních stavů. Navržené řešení respektuje technická doporučení ministerstva zemědělství pro 
chov skotu. Vzniklá kejda a chlévská mrva bude okamžitě zpracovávána v přilehlé BPS. 
 
III.3. Návrh opat ření k prevenci, vylou čení, snížení pop řípadě kompenzaci nep říznivých vliv ů záměru na 
životní prost ředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vliv ů na životní prost ředí 
Příslušná opatření k  ochraně životního prostředí a zdraví obyvatelstva, vyplývající z procesu posuzování vlivů 
na životní prostředí, byla navržena v dokumentaci a okomentována v posudku, mimo jiné na základě doručených 
vyjádření dotčených územně samosprávných celků a dotčených správních úřadů. Navrhovaná opatření jsou 
specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posuzování vlivů provedení záměru na životní prostředí 
pro jednotlivé fáze realizace záměru. 
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III.4. Pořadí variant z hlediska vliv ů na životní prost ředí  
Záměr byl zpracován v jedné posouzené variantě.  
 
III.5. Vypo řádání vyjád ření k dokumentaci a k posudku: 
Všechny připomínky a doporučení z došlých vyjádření byly vypořádány v posudku a zahrnuty do podmínek 
stanoviska. K posudku nebyly vzneseny žádné závažné připomínky, pouze doporučení, která byla zahrnuta do 
podmínek stanoviska. 
 
III.6. Stanovisko p říslušného ú řadu z hlediska p řijatelnosti vliv ů záměru na životní prost ředí s uvedením 
podmínek pro realizaci zám ěru, pop řípadě zdůvodn ění nep řijatelnosti zám ěru: 
Na základě dokumentace vlivů na životní prostředí, posudku o vlivech záměru „Stáje chovu skotu Jilem “ na 
životní prostředí a vyjádření k nim uplatněných  

v y d á v á 

Krajský ú řad Jiho českého kraje, odbor životního prost ředí, zemědělství a lesnictví , 
jako příslušný úřad podle § 22 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, 
v souladu s § 10 odst. 1 téhož zákona, z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí  

s o u h l a s n é  s t a n o v i s k o 

k posouzení vlivů provedení záměru „Stáje chovu skotu Jilem “ na životní prostředí v oznamovatelem navržené 
variantě s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo 
opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby 
splněny. 

 
Podmínky souhlasného stanoviska pro: 
Fázi přípravy stavby: 
1) Při zpracování projektu řešit nepropustné izolace stájových podlah, nepropustnost všech skladovacích jímek, 

kanálů a kanalizačních potrubí. 
2) V projektu bude dořešeno nakládání s dešťovými vodami dle § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon). 
3) Součástí projektu bude projekt organizace výstavby, v němž bude řešeno i nakládání s odpady v průběhu 

stavby a plán havarijních opatření po dobu stavby. 
4) V následujících stupních projektové dokumentace budou specifikovány prostory pro shromažďování 

jednotlivých druhů odpadů kategorie ´´N´´ a ostatních látek škodlivých vodám v souladu s legislativou. 
5) K povolení zdroje znečišťování ovzduší bude nutné požádat příslušný orgán ochrany ovzduší. K žádosti bude 

doložen odborný posudek. 
6) Bude dořešena vrtaná studna a povolení k odběru podzemní vody dle platné legislativy. 
7)  Bude zpracován projekt ozelenění celého zemědělského areálu. 

 
Fázi realizace stavby: 
8) V případě přebytků výkopových zemin v průběhu výstavby je nutné dodržovat legislativu. 
9) Veškeré prostory, kde se bude manipulovat s látkami škodlivými vodám musí splňovat podmínky pro 

manipulaci a skladování látek škodlivých vodám z hlediska technického zabezpečení objektů.  
10) Zajistit důsledné třídění, ukládání na vyhrazených místech a odstraňování odpadů v souladu s platnou 

legislativou. 
11) Pro nátěry konstrukcí, se kterými mohou přijít do styku zvířata nebo krmivo používat nátěrové hmoty k tomu 

účelu schválené. 
12)  Důsledně rekultivovat všechny plochy zasažené stavební činností z důvodu prevence šíření plevelů a 

ruderálních rostlin. 
13) Do zahájení provozu stájí zpracovat potřebné provozní řády a plány havarijních opatření, požární směrnice, 

aktualizovat plán organického hnojení pro zájmové území apod. Tyto předložit příslušným orgánům ke 
schválení nejpozději při kolaudaci stavby. 

14) Realizovat sadové úpravy a výsadbu zeleně. 
 
Fázi provozování stavby: 
15) Zabezpečit pravidelný úklid a údržbu komunikací využívaných pro dopravní obsluhu areálu. V době sucha pro 

snížení prašnosti provádět kropení komunikací. 
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16) Zajistit přísné dodržování veterinárních, hygienických a bezpečnostních předpisů a pokynů pro obsluhu ve 
vztahu k prevenci nákaz včetně průběžné likvidace kadaverů. 

17) V případě potřeby vyhlášení ochranného pásma zpracovat nový návrh pásma dle platných postupů a předložit 
odboru výstavby MÚ Studená k projednání. 

 
Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a nenahrazuje vyjádření dotčených 
orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Platnost stanoviska je 5 let ode dne jeho 
vydání s tím, že platnost může být na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.  
 
Datum vydání stanoviska: 5. 6. 2014  
 
 
 
 
Ing. Karel Černý  
vedoucí odboru životního prostředí,   
zemědělství a lesnictví  

 
 


