
 

 

Ing. Josef Vorel 
posuzování vlivů na životní prostředí – EIA, odborné posudky ovzduší, chemické látky 

383 01 Prachatice, Černohorská 611 
Tel: 388318340              Mobil: +420603263437              e.mail: vorel.josef@cbox.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P O S U D E K  
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění zákona č. 49/2010 Sb., 
 v rozsahu dle přílohy č. 5. 

 
 

A - textová část 
 
 
 

Název akce:       Stáje chovu skotu Jilem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    V Prachaticích březen 2014 
 
 



Posudek                                                                                                                                       Stáje chovu skotu Jilem 

Ing. Josef Vorel, Prachatice 2

 
 
 
 
 
 
 
 

Stáje chovu skotu Jilem 
 
 
 

P O S U D E K 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění zákona č. 49/2010 Sb., 
 v rozsahu dle přílohy č. 5. 

 
 
 

     Posudek vypracoval: Ing. Josef Vorel,  
                          Černohorská 611,  
                                       383 01 Prachatice 
        
        

 
Prohlášení 
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: 
 
I.1.  Název záměru: 
 
Stáje chovu skotu Jilem 
 
 
I.2. Kapacita (rozsah) záměru: 
 

Ve stávajícím zemědělském areálu v obci Jilem neprovozuje STAGRA spol. s r.o. 
žádné objekty stájí (původní stáje chovu skotu provozuje jiným provozovatel). V tomto areálu 
ale provozuje posklizňovou linku obilí, silážní žlaby a východně od tohoto areálu 
bioplynovou stanici. Územním plánem obce je proluka mezi stávajícím zemědělským areálem 
a bioplynovou stanici určena jako rezerva pro zemědělskou výrobu. Toto území kříží 
podzemní vedení vysokotlakého plynovodu. 
 
Stávající stav (kolaudační stavy): 
a) stáje jiného provozovatele. 
Obj. č. 1. Kravín K 96 – vazná stelivová stáj pro 96 krav PŽH 550 kg; 105,6  DJ 
Obj. č. 2. Kravín K 104 – volná stelivová stáj pro 104 krav PŽH 550 kg;114,4 DJ 

 Celkem v areálu jiného provozovatele 200 krav; 220,0 DJ 
b) stáje provozované STAGRA. 
žádné 
 
Nově navržený stav: 
a) stáje jiného provozovatele. 
Obj. č. 1. Kravín K 96 – vazná stelivová stáj pro 96 krav PŽH 550 kg; 105,6  DJ 
Obj. č. 2. Kravín K 104 – volná stelivová stáj pro 104 krav PŽH 550 kg;114,4 DJ 

 Celkem v areálu jiného provozovatele 200 krav; 220,0 DJ 
b) stáje provozované STAGRA. 

      Obj. č. 1. Produkční stáj dojnic – 390 dojnic v I. a II. laktaci PŽH 600 kg; 468,0  DJ 
Obj. č. 2. Stáj pro suchostojné krávy – 144 krav PŽH 600 kg; 172,8 DJ 

                  Obj. č. 3 Telata 0-5 měs. stáří pod přístřeškem  191 kusů PŽH 110 kg; 42,0 DJ 
      Obj. č. 4 Dojírna s mléčnicí 
        Celkem v areálu STAGRA po dostavbě 534 krav a 191 kusů mladého skotu; 682,8 DJ 
             Změna + 682,2 DJ 

 
Dojde tedy k významné změně stavů – rozšíření chovu skotu a tedy i zvýšení 

zatížení území v přepočtu na dobytčí jednotky (DJ) o 682,8 DJ. Podrobné vyhodnocení 
je provedeno v kapitole B.III. Přepočet na DJ je proveden podle  váhových kategorií 
uvedených v příloze č. 6 k vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 191/2002 Sb.  

Nově řešené stáje pro skot – produkční stáj a stáj pro suchostojné krávy celkem 534 
krav jsou řešeny jako volné bezstelivové, s odstraňováním kejdy jejím vyhrnováním 
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 bioplynové stanice.  
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Stáje budou provozovány s přirozeným větráním bez použití biotechnologických 
přípravků do krmiva k omezení emisí amoniaku.  

Nové objekty jsou řešeny mimo stávající zemědělský areál, na plochách dnes 
zemědělské půdy navazujících západně na areál  a východně na bioplynovou stanici. Osazení 
objektů bude za koridorem vymezujícím ochranné pásmo vysokotlakého plynovodu. Tato 
plocha je územním plánem určena pro zástavbu zemědělskými objekty. Záměr bude 
realizován na parcelách č. 624,17 a 624/23 – zemědělská půda- bude třeba řešit vyčlenění 
staveniště ze zemědělského půdního fondu.  

 
I.3.  Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území): 
 

Kraj:   Jihočeský 
Okres:   Jindřichův Hradec 
Obec:    Jilem 
Katastrální území : Jilem 
 

I.4.  Obchodní firma oznamovatele: 
 

STAGRA, spol. s r.o. 
Družstevní 498 
378 56  STUDENÁ 

 
I.5.  IČ oznamovatele:    450 23 123   
 
I.6. Sídlo (bydliště ) oznamovatele: 

   
STAGRA, spol. s r.o. 
Družstevní 498 
378 56  STUDENÁ 

 
Oprávněný zástupce oznamovatele: 

 Ing. Josef Svoboda – jednatel společnosti 
            tel./fax  384 490 093; mobil  602 562 223 
 E – mail: josef.svoboda@stagra.cz 
 

II.  POSOUZENÍ DOKUMENTACE:  
II.1.  Úplnost dokumentace 
    
Předložená dokumentace o posouzení vlivů na životní prostředí pro záměr Stáje chovu skotu 
Jilem byla zpracovatelem posudku podrobně prostudována a porovnána s Přílohou č. 4 zákona č. 
100/2001 Sb., ve znění zákona č. 49/2010 Sb.  Dokumentace je zpracována v rozsahu přílohy č. 4 
v následujícím členění: 
 
ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. Oznamovatel                                                                                                                                                                                                        
2. IČO 
3. Sídlo (bydliště) 
4. Oprávněný zástupce oznamovatele 
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ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
B.I. Základní údaje 
 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 
 2. Kapacita (rozsah) záměru 
 3. Umístění záměru 
 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a  
             hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr resp. odmítnutí 
 6. Popis technického a technologického řešení záměru 
 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
 9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou  
             tato rozhodnutí vydávat 
B.II. Údaje o vstupech 
 1. Půda 
 2. Voda 
 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
B.III. Údaje o výstupech 
 1. Ovzduší 
 2. Odpadní vody 
 3. Odpady 
 4. Ostatní  
 5. Doplňující údaje 

 
ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 
 1. Ovzduší a klima 
 2. Voda 
 3. Půda 
 4. Geomorfologie a geologie 

5. Horninové prostředí a přírodní zdroje 
 6. Fauna a flóra 

7. Ekosystémy 
8. Krajina 
9. Obyvatelstvo 
10. Hmotný majetek, kulturní památky 

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho  
          únosného zatížení 
 
ČÁST D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA 

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a 

hodnocení jejich velikosti a významnosti 
 1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 
 2. Vlivy na ovzduší a klima 
 3. Vlivy na hlukovou situace a event. další fyzikální a biologické charakteristiky. 
 4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
 5. Vlivy na půdu 
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 6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
 7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
 8. Vlivy na krajinu 
 9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky   
D.II.Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a 

významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 
D.III.Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech 
D.IV.Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 

nepříznivých vlivů na životní prostředí 
D.V.Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích podkladů při hodnocení vlivů 
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování 

dokumentace 
ČÁST E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
ČÁST F.  ZÁVĚR 
ČÁST G.  VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
ČÁST H.  PŘÍLOHY 
 
 Uvedené členění dokumentace plně respektuje přílohu č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve 
znění zákona č. 49/2010 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů. 
 
Údaje o dosavadním průběhu řízení 

- podání dokumentace v rozsahu podle příl. č. 4 ; zpracovatel oznámení Ing. Josef 
Charouzek, Menhartova 1559, 393 01 Pelhřimov – listopad 2013  

- zahájení posuzování  dokumentace – dopisem KUJCK 72/2014 OZZL ze dne 2.1.2014 
28. 05. 2013. 

- zadání zpracování posudku – dopisem č.j.:KUJCK 4796/2014 OZZL ze dne 20. 01. 
2014. 

- vrácení dokumentace k doplnění a přepracování – dopisem č.j.: KUJCK 7980/2014 
OZZL ze dne 5.2.2014.  

- zaslání potřebných materiálů pro posudek záměru – dopisem č.j.: KUJCK 12321/2014 
OZZL ze dne 24.2.2014, (dokumentace v rozsahu podle příl. č. 4 - upravená ; 
zpracovatel oznámení Ing. Josef Charouzek, Menhartova 1559, 393 01 Pelhřimov – únor 
2014).  

- podání dokumentace doplněné v rozsahu podle příl. č. 4 ; zpracovatel oznámení Ing. 
Josef Charouzek, Menhartova 1559, 393 01 Pelhřimov – 16. února 2014  
  

Předloženou upravenou dokumentaci hodnotím jako úplnou ve smyslu citovaného zákona a 
není třeba  do ní nic doplňovat. 

 
II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých 
metod hodnocení 
 
Autor posudku provedl vlastní šetření v lokalitě, kde má být záměr realizován – zemědělský areál 
STAGRA, spol. s r.o. v Jilem dne 20.2.2014.  Při tomto šetření se seznámil s řešeným záměrem 
přímo v místě stavby, seznámil se s řešeným územím a s vazbami na širší zájmové území.  
 
Prostudováním dokumentace a srovnáním s vlastním zjištěním je třeba potvrdit správnost 
údajů uvedených v dokumentaci.  
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Část A . 
Údaje o oznamovateli: 

 
STAGRA, spol. s r.o. 
Družstevní 498 
378 56  STUDENÁ 
 

 
Oprávněný zástupce oznamovatele: 

 
 Ing. Josef Svoboda – jednatel společnosti 
            tel./fax  384 490 093; mobil  602 562 223 
 E – mail: josef.svoboda@stagra.cz 

 
Všechny podstatné údaje jsou uvedeny správně a úplně.  

 
 
 

Část B. 
Údaje o záměru:  

 
B.I. Základní údaje: 

 
Kapitola je členěna : 

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 
2. Kapacita (rozsah ) záměru 
3. Umístění záměru 
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant  a 

hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato 

rozhodnutí vydávat 
 

Ve smyslu zákona č. 100/ 2001 Sb., ve znění zákona č. 49/2010 Sb., se jedná o změnu 
záměru z kategorie I, položka 1.7. chov hospodářských zvířat s kapacitou od 180 DJ, 
sloupec B - podléhající působnosti krajského úřadu – v tomto případě KÚ  Jihočeského 
kraje. 

Charakterem se jedná o výstavbu nové produkční stáje, stáje pro suchostojné krávy a 
stáje pro telata ve vzdušných stájích s volnou stelivovou technologii chovu kromě telat která 
budou ustájena stelivově. Součástí záměru je i stavba nové dojírny s mléčnicí, skladu krmiv a 
kafilerního boxu. Vyprodukovaná kejda a hnůj skotu budou zpracovány v sousední 
bioplynové stanici stejného provozovatele.  

Záměrem je vybudování moderních objektů chovu skotu a mladého skotu. Nové stáje 
budou splňovat současné veterinární a hygienické požadavky. Tím se zvýší komfort ustájení, 
sníží se pracnost pro obsluhu a zvýší se produktivita práce. Současně nově řešené stáje zajistí 
lepší ekologickou bezpečnost stájí – provedení podlah stáje s hydroizolací, zlepšení  
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zoohygienických podmínek a podmínek pro obsluhu. Kapacita území pro objekty živočišné 
výroby je limitována blízkostí zástavby obce. Proto byl v předstihu záměr vyhodnocen 
návrhem ochranného pásma s uvažováním i stávajících stájových kapacit jiného 
provozovatele. Stájové kapacity a technologie byly navrženy tak, aby ochranné pásmo 
nezasahovalo do chráněné zástavby obce. Investor nemá v úmyslu v této lokalitě budovat jiné 
objekty, než ty, které jsou zde popsané. Pro zajištění provozu stájí nejsou další objekty 
potřebné.  Předkládaný záměr nelze a není potřeba kumulovat s jinými záměry. 

 
 Umístění stájí je dáno dnešním stavem – podle územního plánu je proluka mezi 

stávajícím areálem a BPS určena pro zemědělskou výstavbu. Záměr je navržen na zemědělské 
půdě na pozemcích navazujících na areál, na pozemcích požívajících ochranu ( část p.č. 
624/17  je v I. třídě ochrany ZPF). Po zvážení se  zemědělský podnik  rozhodl pro popsanou 
variantu jako jedinou, která svým odstupem od zástavby obce zaručuje možnost zřízení 
ochranného pásma a tím i dostatečnou ochranu obce před působením emisí amoniaku a 
pachových látek. Důležitá je i přímá návaznost na areál BPS, kde jsou dostatečné skladovací 
kapacity pro digestát, který vznikne zpracováním kejdy a hnoje v BPS. 

 
Stavba bude rozdělena do následujících  stavebních objektů: 

SO.01 Produkční stáj 
SO.02 Stáj pro suchostojné krávy 
SO.03 Stáj pro telata 
SO.04 Dojírna se zázemím 

 
SO 01 Produkční stáj 
Nová stáj pro dojnice - volné bezstelivové ustájení 390 dojnic ve vzdušné stáji. Pro konstrukci 
stáje bude využito ocelové montované konstrukce haly. Navržena je stáj půdorysných rozměrů 
105 x 37 m se sedlovou střechou krytou vlnitou krytinou s výškou v hřebeni cca 12 m. V hřebeni 
je navržena v celé délce větrací štěrbina. Obě podélné stěny stáje jsou ve spodní části zděné do 
výšky cca 1,0 m, zbytek otevřené kryté sítí a svinovací plachtou, štítové stěny jsou opláštěny a 
osazeny vjezdovými vraty pro přístup do krmiště a hnojných chodeb. Podlaha stáje je navržena 
betonová s izolací. Stáj bude rozdělena hrazením na skupinové kotce. Středem stáje je řešen 
průjezdný krmný stůl, na který navazují oboustranně krmiště - kaliště. Lehací boxy přistýlané 
separátem, slámou nebo matrace. Stáj je podélně průjezdná. Hnojné chodby jsou vyhrnované 
mechanickou lopatou do příčného jímkového kanálu s odtokem kejdy do čerpací jímky. Větrání 
stáje přirozené otevřenými boky stáje a střechou. Ve stáji bude proveden rozvod vody 
k temperovaným napájecím žlabům, rozvod elektrické energie pro osvětlení stáje a vyhřívání 
napáječek. Není zde žádná technologie připojená na elektrickou energii kromě uvedené.    
Proti oběma štítům stáje bude vybudována stavebně zabezpečená manipulační plocha. 
SO 02 Stáj pro suchostojné krávy. 
Nová stáj pro suchostojné krávy - volné bezstelivové ustájení 144 krav na sucho ve vzdušné stáji. 
Pro konstrukci stáje bude využito ocelové montované konstrukce haly. Navržena je stáj 
půdorysných rozměrů 52 x 30 m se sedlovou střechou krytou vlnitou krytinou s výškou v hřebeni 
cca 9 m. V hřebeni je navržena v celé délce větrací štěrbina. Obě podélné stěny stáje jsou ve 
spodní části zděné do výšky cca 1,0 m, zbytek otevřené kryté sítí a svinovací plachtou, štítové 
stěny jsou opláštěny a osazeny vjezdovými vraty pro přístup do krmiště a hnojných chodeb. 
Podlaha stáje je navržena betonová s izolací. Stáj bude rozdělena hrazením na skupinové kotce. 
Středem stáje je řešen průjezdný krmný stůl na který navazují oboustranně krmiště - kaliště. 
Lehací boxy přistýlané separátem, slámou nebo matrace. Stáj je podélně průjezdná. Hnojné 
chodby jsou vyhrnované mechanickou lopatou do příčného jímkového kanálu s odtokem kejdy do 
čerpací jímky. Větrání stáje přirozené otevřenými boky stáje a střechou. Ve stáji bude proveden 
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rozvod vody k temperovaným napájecím žlabům, rozvod elektrické energie pro osvětlení stáje a 
vyhřívání napáječek. Není zde žádná technologie připojená na elektrickou energii kromě 
uvedené.    
Proti oběma štítům stáje bude vybudována stavebně zabezpečená manipulační plocha. 
 
SO 03 Stáj pro telata 
Nová stáj pro telata - volné stelivové ustájení 191 telat ve stáří 0 – 5 měsíců  v boudách nebo 
individuálních boxech ve vzdušné stáji. Pro konstrukci stáje bude využito ocelové montované 
konstrukce. Navržena je stáj půdorysných rozměrů 42 x 27 m se sedlovou střechou krytou vlnitou 
krytinou výšky v hřebeni cca 8 m. V hřebeni střechy je umístěna v celé délce větrací štěrbina. 
Obě podélné stěny stáje jsou otevřené kryté sítí a svinovací plachtou, štítové stěny jsou opláštěny 
a osazeny vjezdovými vraty pro přístup do krmiště a hnojných chodeb. Podlaha stáje je navržena 
betonová s izolací. Ve stáji budou osazeny boudy pro mladší telata a individuální kotce pro starší 
telata. Lehací boxy stlané. Stáj je podélně průjezdná. Hnojné chodby jsou vyhrnované mobilní 
technikou na traktorový vlek s odvozem ke zpracování chlévské mrvy v BPS. Větrání stáje 
přirozené otevřenými boky stáje a střechou. Ve stáji bude proveden rozvod vody pro napájení, 
rozvod elektrické energie pro osvětlení stáje. Není zde žádná technologie připojená na elektrickou 
energii kromě uvedené.    
Proti oběma štítům stáje bude vybudována manipulační plocha. 
 
SO 04 Dojírna se zázemím. 
Montovaná halová konstrukce půdorysných rozměrů 50 x 12 m se sedlovou střechou krytou 
vlnitou krytinou. V místě čekárny s hřebenovou štěrbinou a otevřenými bočními stěnami. Dojírna 
paralelní 2 x 14 míst. Nadojené mléko bude skladováno v chladicích tancích mléčnice. V objektu 
bude hygienické zázemí pro obsluhu stájí a dojírny. Na splaškové vody bude vybudována jímka. 
 
 

Všechny údaje jsou dokumentaci uvedeny věcně, přehledně a správně.  
Popis záměru a stavebních objektů je proveden výstižně a má dobrou vypovídací schopnost.

  
B.II. Údaje o vstupech : 
Kapitola je členěna: 

1. Půda 
2. Voda 
3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
 

1. Půda: 
 

Stavba stájí si vyžádá zábor zemědělské půdy. Protože není k dispozici projekt stavby nelze 
přesně odhadnout plochu záboru – odhad cca 1,3 ha.  
 

Parcela  číslo BPEJ Výměra m2 Kultura Třída ochrany 
624/23 83424 13 042 Orná III 
624/17 83424 

85011 
83421 
86411 

30 741 
727 
518 
526 

Orná III 
IV 
I 

III 
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Plochy určené pro novou zástavbu nebyly v posledních letech meliorovány, ani do nich nebyly 
vneseny žádné jiné investice.  
V ploše předpokládaného staveniště nejsou žádná podzemní vedení kromě sítí investora. 
V sousedství je vedení vysokotlakého plynovodu a vzdušné vedení VN. Tato vedení záměr 
respektuje. 
Stavební pozemek není limitován žádnými ochrannými pásmy kromě již zmíněného vedení VN a 
plynovodu.  
Nejedná se o území poddolované nebo zatápěné.  
Nejedná se o území s evidovanými pramenními vývěry. 
 
Kapitola je zpracována vypovídajícím způsobem a správně postihuje řešený stav. 

 
 

2. Voda: 
 

V rámci provozu se voda pro potřeby areálu omezuje na napájecí vodu pro stáje a vodu potřebnou 
pro provoz dojírny s mléčnicí a hygienických zařízení.  Předpokládané navýšení spotřeby vody je 
12 029,6 m3/rok. Tento nárůst spotřeby je stávající vodovod pro areál  ( jímací vrt v BPS) 
schopen pokrýt.   Kvalita vody ve vodovodu je sledována prováděním rozborů (zajišťuje 
provozovatel).                                                                                                                                                                                                            

 
Kapitola je zpracována přehledně a plně postihujícím způsobem. 
 
3. Ostatní surovinové a energetické zdroje: 

 
Kapitola řeší energetické zdroje – napojení na stávající rozvody v areálu; surovinové zdroje - 
potřeba krmiv a steliva. Celková roční spotřeba elektrické energie – instalovaný příkon v nových 
stájích cca 20 kW.  

 
Všechny uvedené údaje jsou vyhodnoceny správně, v dostatečném rozsahu a s dostatečnou 
vypovídací schopností. 

  
 

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu: 
 
Doprava surovin pro chov skotu je závislá na dovozu objemných krmiv – senáž, siláž, seno 
z objektů v areálu i mimo areál,  jatečního skotu na jatka mimo areál a vyvážení hnoje a hnojůvky 
na pole ke hnojení. Veškerá tato obslužná doprava se odehrává po místních komunikacích a 
silnici Jilem – Studená a po komunikacích na ni navazujících. 
Počet jízd v jednom směru se v souvislosti s výstavbou a provozem nových stájí zvýší o cca 9 
jízd za den.  
 
Všechny uvedené údaje jsou vyhodnoceny správně, pro posouzení v dostatečném rozsahu.. 
 
B. III. Údaje o výstupech: 

Kapitola je členěna: 
1. Ovzduší 
2. Odpadní vody 
3. Odpady 
4. Ostatní  
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5. Doplňující údaje 
 

1. Ovzduší: 
 
Jsou specifikovány hlavní emise  
a) emise z chovu skotu jako bodových zdrojů - emise amoniaku. Posouzení vlivů objektů 
živočišné výroby se zpravidla omezuje na emise amoniaku.  Emisní faktor uváděný jako celkový 
se dělí na emise ze stáje, emise ze skladování hnoje, emise z aplikace hnoje na pole (zapravení) a 
emise z pastvy. Toto je již zohledněno platnou legislativou – zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší a vyhláškou č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a o provedení některých 
dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší a Věstníkem MŽP. V areálu je uvažováno  
s bodovými zdroji – stáje a skladování hnoje. Mimo areál s plošnými zdroji tj. aplikace 
statkových hnojiv na pole (zapravení do půdy). Bilance je provedena pro konečný projektovaný 
stav. 

Emisí amoniaku pro celkový emisní faktor 15 699,7 kg NH3. rok-1 se jedná podle zákona 
č.201/2012 Sb.,  o ochraně ovzduší, příloha č. 2 o vyjmenovaný stacionární zdroj,  kód 8 - 
Chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně. Pro jejich 
provoz je vyžadováno zpracování provozního řádu jako součást povolení provozu podle § 
11 odst.2 písm. d)  tohoto zákona. 
b)  emise pachových látek. Pro záměr je zpracován návrh ochranného pásma stanovený na 
základě metody Ing. Klepala prezentovaná v AHEM č.8/1999. Bohužel tato metoda není stávající 
legislativou akceptována a jiná není. Ve smyslu stavebního zákona má být návrhem ochranného 
pásma vymezeno území, které je nějakým způsobem znehodnoceno a je nevhodné pro chráněnou 
zástavbu a takovým území zasažené pachovými látkami.  
Z provedeného posouzení návrhem ochranného pásma je zřejmé, že pachem z nových stájí areálu 
nebude zatěžována souvislá obytná zástavba obce Jilem.  
c) emise z dopravy jako liniových zdrojů - na základě údajů z kapitoly B.II.4 jsou 
vyhodnoceny emise z dopravní obsluhy areálu v ukazatelích CO, NOx, SO2, CxHy, TZL 
 
Posouzení je provedeno v souladu se současně platnou legislativou. Kapitola je zpracována 
podrobně, se znalostí problematiky a v odpovídajícím rozsahu. 
 
 
2.  Odpadní vody: 

 
Na produkci odpadních vod se podílí technologické odpadní vody z úklidu stájí, odpadní vody 
z hygienických zařízení pro personál a odpadní vody z dojírny a mléčnice. Veškeré splaškové 
odpadní vody z hygienických zařízení jsou akumulovány v jímce a vyváženy na ČOV. Odpadní 
vody z úklidu stájí a odpadní vody z dojírny a mléčnice vody budou přečerpány na BPS a využity 
jako ředící vody pro vstupy do fermentoru. 
 

Kapitola je zpracována podrobně, se znalostí problematiky a v odpovídajícím rozsahu.  
 

3. Odpady: 
 
Produkce hnoje: 
Hnůj skotu nelze považovat za odpad, ale za cenné statkové hnojivo. Nakládání s hnojem a 
kejdou se proto neřídí zákonem o odpadech, ale zákonem o hnojivech  č. 156/1998 Sb. 
Produkce hnoje ze stelivových stájí (telata v RV a jalovice):  telata 0-6 měs. -191 ks/42,0 DJ. 
Produkce hnoje 42,0 x 9,8= 411,6 t/rok tj. 317 m3/rok. 
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Hnůj bude ze stájí vyvážen na manipulační plato nebo přímo do vstupního zásobníku u 
fermentoru BPS a zpracován v procesu fermentace. 
Produkce kejdy: 
Bezstelivově bude ustájeno 390 produkčních krav a 144 krav na sucho, celkem 640,8 DJ. 
Produkce kejdy: 640,8 x 21,9 =14 033,5 t/rok tj. cca 14 033 m3/rok. Celá produkce kejdy skotu 
bude zpracována v bioplynové stanici. 
Je uvedeno, že nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění 
pozdějších úprav. Tento zákon byl od vydání několikrát novelizován. Produkce odpadů je 
rozdělena do období výstavby a období provozu.  
 
Odpady vznikající při výstavbě: 
Tyto odpady jsou specifikovány v tabulce správně s uvedením katalogového čísla odpadu a 
kategorie odpadu.  
  
Odpady vznikající při provozu . 
Tyto odpady jsou specifikovány v tabulce s uvedením katalogového čísla odpadu a kategorie 
odpadu.  
   
Kapitola je zpracována podrobně, se znalostí problematiky a v odpovídajícím rozsahu. 
 
 

4. Ostatní : 
 

V této části je hodnocen hluk, vibrace, radioaktivní a elektromagnetické záření. Hluk je 
podrobně vyhodnocen jak ze stavební činnosti tak i při běžném provozu zemědělského areálu 
po realizaci posuzovaného záměru.  
Posuzovaný záměr nebude významnějším zdrojem hluku ani vibrací pro životní prostředí, 
významnější ovlivnění chráněné zástavby nelze předpokládat. Podle nařízení vlády číslo 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nejsou stanoveny 
limity hluku v nechráněných venkovních prostorech a nechráněných venkovních prostorech 
staveb. Mezi taková území (nechráněné venkovní prostory) patří zemědělský areál a jeho okolí. 
Staveniště a následně nová stáj jsou dostatečně vzdáleny od území, pro které je citovaným NV 
stanoven hygienický limit  a oprávněně autor oznámení předpokládá, že k překročení limitních 
hodnot nedojde ani v průběhu stavby ani v průběhu provozu stájí. Ale vzhledem nesouhlasnému 
vyjádření KHS Jč kraje s variantami návrhu ochranného pásma, kde není jednoznačně 
doloženo, že za navrženými hranicemi ochranného pásma budou dodrženy hygienické limity 
hluku, zpracovatel dokumentace doložil hlukovou studii v doplněné dokumentaci. Hluková 
studie, která zohledňuje všechny zdroje hluku prokázala, že hlavním zdrojem hluku v území 
obce Jilem je hluk z pozemní dopravy po silnici č.I/23 a hluk z provozu nově posuzovaného 
areálu tuto hlukovou zátěž nijak nezvyšuje. 
Pro území určené k zástavbě nebyl proveden průzkum radonového rizika. Podle mapy 
radonového rizika je posuzované území řazeno do středního stupně radonového rizika (2). Je 
možné předpokládat, že pobytová doba na jednom místě nepřekročí 1000 hodin za rok a proto 
nebude nutno před zahájením stavby provést radonový průzkum a na jeho základě případně 
určit provedení opatření k pronikání radonu z podloží do stavby. 
 

Kapitola je zpracována přehledně a zcela vypovídajícím způsobem, předpokládám, že 
hygienická služba se vyjádří k doplněné dokumentaci při projednávání posudku.  
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5. Doplňující údaje: 
Podle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, 
nepatří katastr obce Jilem  (č.k.ú. 659941) do zranitelných oblastí. Jako jeden z podkladu ke 
kolaudaci stavby bude zpracován – aktualizován stávající – plán organického hnojení.  

 
K obsahu kapitoly nemám připomínky.  

 
Část C. 

Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území: 
 

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného 
území: 

Obec Jilem ( ZUJ 562769, ID 5994) leží cca 1 km jihozápadně od obce Studená, kde má 
sídlo vedení STAGREA a.s. a  kde má sídlo i místně příslušný stavební úřad, cca 18 km 
východně od okresního města Jindřichův Hradec. Zájmové území záměru patří do k.ú. 
Jilem. Lokalita v níž se areál STAGREA a.s. nachází je řešena územním plánem obce jako 
zemědělský areál. 
Obec Jilem leží v oblasti Českomoravské vysočiny, v Jihočeském kraji, v okrese Jindřichův 
Hradec. Funkci obce s rozšířenou pravomocí plní pro obec Jilem město Jindřichův Hradec. 
Zemědělský areál leží západně od zástavby obce v proluce mezi BPS a stávajícím 
zemědělským areálem. 
Katastrální výměra správního území je 454 ha.  Obec má 1 místní část. Dopravně je 
přístupné po silnici I/23 Jindřichův Hradec - Telč. V obci není železniční stanice. 
Z pohledu vodohospodářského patří do povodí řeky Nežárky. Území obce je odvodňováno 
Hamerským potokem do rybníka Hejtman a dále do řeky Nežárky. 
Leží v Javořické vrchovině v nadmořské výšce cca 600 m. Okolní terén je poměrně členitý. 
Krajina v blízkém okolí je lesnatá, podél vodotečí a cest jsou četné remízky a rozptýlená 
zeleň.  
V obci žije 138  trvale bydlících obyvatel (dle internetové stránky OÚ). Obec má 
vybudovánu částečnou občanskou vybavenost. Má vybudován vodovod s  pitnou vodou, 
nemá soustavnou  kanalizaci, není plynofikována.  

 
Kapitola je zpracována věcně, přehledně se znalostí problematiky. K obsahu kapitoly 
nemám  připomínek.  

 
C.II.Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném 
území: 

 
C.II.1. Ovzduší a klima: 

 
Uveden je přehled o klimatických poměrech v řešeném území. Katastr obce Jilem leží v 
oblasti Javořické vrchoviny, ve východní části okresu Jindřichův Hradec. Území je poměrně 
málo zasaženo imisní činností. Kvalitu ovzduší zde ovlivňuje především blízkost 
průmyslových aglomerací Jindřichův Hradec, Dačice.  Velký vliv na kvalitu ovzduší má 
umístění v krajině se značným podílem lesů a vodních ploch. Vlastní posuzovaný 
areál přispívá k znečištění ovzduší produkcí pachových látek, produkcí amoniaku. 
 
Kapitola je zpracována podrobně, přehledně a postihuje hlavní charakteristiky. K obsahu 
kapitoly nemám  připomínek. 



Posudek                                                                                                                                       Stáje chovu skotu Jilem 

Ing. Josef Vorel, Prachatice 15

C.II.2. Voda: 
 

Posuzované území náleží do povodí řeky Nežárky. Území je odvodňováno Hamerským 
potokem, který protéká severozápadně pod areálem. Číslo hydrologického pořadí 1-07-03-
032. Zájmové území je dnes plně odvodňováno povrchovým odtokem po terénu bez 
vyvinuté vodoteče  do Hamerského potoka protékajícího spádově pod staveništěm. 
 
K obsahu kapitoly nemám připomínek. 
 
C.II.3. Půda: 

 
Stavba stájí si vyžádá zábor zemědělské půdy. Stavba bude realizována  plně na zemědělské 
půdě za hranicí stávajícího zemědělského areálu a od areálu bude oddělena prolukou v níž 
je veden plynovod.  Dotčené pozemky se řadí do regionu MCH, kód 8 – mírně chladný, 
vlhký. 

 

K obsahu kapitoly nemám připomínek. 
 

C.II.4.Geomorfologie a geologie: 
 
Řešené území patří do geomorfologické oblasti Českomoravská vrchovina, celku Javořická 
vrchovina. 
 
S uvedeným závěrem se ztotožňuji a k obsahu kapitoly nemám dalších připomínek. 
 
C.II.5. Horninové prostředí a přírodní zdroje : 
 
Je konstatováno, že posuzovaná lokalita z pohledu horninového prostředí není výrazně 
dotčena a jeho kontaminaci nelze předpokládat. Nejedná se území dotčené těžbou surovin, 
skládkováním, území poddolované nebo se zásobami nerostných surovin. 
 
Stručně a výstižně je provedeno zhodnocení, se kterým souhlasím. 
 
C.II.6. Fauna a flóra: 

 
V řešeném území byl proveden kvalitativní biologický průzkum s cílem ověřit případný 
výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Pozemky v okolí areálu Jilem jsou 
zemědělsky obdělávány. Dlouholetou zemědělskou činností byla původní flóra i fauna 
pozměněna.  
 
K obsahu kapitoly nemám připomínek. 

 
C.II.7. Ekosystémy : 
Bioregion má poměrně hustou síť chráněných území, které zachycují pestrost zdejší bioty. 
V okolí záměru se nachází 2 biocentra, 4 interakční prvky a 3 biokoridory. Stavbou stájí 
chovu skotu Jilem nebudou okolní chráněná území dotčena. 
 
K obsahu kapitoly nemám připomínek. 
 
C.II.8.Krajina: 
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Realizací záměru nedojde, vzhledem k umístění a velikosti stávajícího areálu a vazbě nové 
výstavby na tento areál a vazbě na areál BPS, k významnému posunu v tomto hodnocení 
popř. k zásahu do harmonického měřítka krajiny. Ke zmírnění vlivu stavby na krajinný ráz 
se předpokládá výsadba ochranné zeleně na hranicích areálu, zejména na straně pohledově 
exponované  tj. od silnice Studená - Jilem a od obce. 
 
Ke kapitole nemám připomínek. 
 
C.II.9. Obyvatelstvo: 
 
V obci Jilem žije podle statistických údajů 138 trvale bydlících obyvatel, z toho 69 obyvatel 
v produktivním věku. Průměrný věk 37,1 roku. 
 
Ke kapitole nemám připomínek. 
 
C.II.10.Hmotný majetek, kulturní památky: 
 
Obec Jilem nemá v blízkosti zemědělského areálu ani v blízkosti nového staveniště stájí pro  
skot žádný hmotný majetek ani žádné kulturní památky. 
 
K obsahu kapitoly nemám připomínek.   
 

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území 
z hlediska jeho únosného zatížení: 
 

K posouzení zatížení území po navrhovanou stavbu stájí pro skot Jilem byl zpracován 
v rámci dokumentace návrh ochranného pásma farmy a následně i hluková studie. Ochranné 
pásmo posuzovaného záměru nezasahuje do chráněné zástavby obce Jilem a ani do 
rozvojových ploch pro obytnou zástavbu.  
Celkově je možno kvalitu okolního životního prostředí označit jako průměrnou, vyhovující a 
lze konstatovat, že předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek životního 
prostředí neměl výrazněji ovlivnit stávající parametry životního prostředí. 

 
S tímto tvrzením se ztotožňuji a kapitolu považuji za dobře zpracovanou. 
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Část D. 
Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů na obyvatelstvo a 
životní prostředí: 

 
D.I. Charakteristika p ředpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní 

prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti. 
  

D.I.1.  Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů: 
 

Pro obyvatelstvo  obce Jilem je asi nejpodstatnější vliv pachových látek a hluku a emise 
z obslužné dopravy. Emise pachových látek nelze objektivně vyčíslit a proto se jejich 
posouzení omezuje na stanovení ochranného pásma (OP) kolem objektů živočišné výroby. 

 Zemědělský areál leží západně od zástavby obce v proluce mezi BPS a stávajícím   
zemědělským areálem. Zpracovaný návrh ochranného pásma farmy, dodatečně doložená 
hluková studie a posouzení vlivů na veřejné zdraví prokazují, že stavbou nových stájí pro skot 
nedojde za normálních podmínek k zasažení chráněné zástavby obce  pachovými látkami,  
amoniakem a nadměrným hlukem.  
Posouzení vlivů na obyvatelstvo, konkrétně na veřejné zdraví je zpracováno Ing. Monikou 
Zemancovou, která je držitelkou osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na 
veřejné zdraví rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví č. j. HEM-300-1.6.05/19411, pořadové 
číslo osvědčení 4/2010.  
Kapitola je zpracována přehledně a plně postihuje řešené vlivy. Zpracování znaleckého 
posudku z hlediska ovlivnění veřejného zdraví pro stáje chovu mladého skotu je dokladem, 
který prokazuje téměř vždy minimální a nevýznamné riziko.  

  
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima : 

       

Emisí amoniaku pro celkový emisní faktor 15 699,7 kg NH3. rok-1 se jedná podle zákona 
č.201/2012 Sb.,  o ochraně ovzduší, příloha č. 2 o vyjmenovaný stacionární zdroj,  kód 8 - 
Chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně. Pro jejich 
provoz je vyžadováno zpracování provozního řádu jako součást povolení provozu podle § 11 
odst.2 písm. d)  tohoto zákona. 

 
K této kapitole nemám připomínky. 
 
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky:  

 
V nově řešených stájích chovu skotu budou i nové zdroje hluku. Stáje jsou od chráněné 
zástavby obce dostatečně vzdáleny a v zástavbě obce se prakticky neprojeví. Tuto skutečnost 
prokázala dodatečně doložená hluková studie, která zohlednila všechny zdroje hluku v dané 
lokalitě. 
 

Nemám připomínky. 
 
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody: 
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Vlivy stáje a jejího provozu na povrchové a podzemní vody se mohou projevit při provozní 
nekázni obsluhy nebo při havarijních stavech. Stáje, manipulační plochy u stájí budou 
stavebně provedeny jako nepropustné, budou vybaveny hydroizolací, 
 

Nemám připomínky. 
  

D.I.5. Vlivy na půdu: 
 

Nové objekty jsou řešeny mimo stávající zemědělský areál, na plochách dnes 
zemědělské půdy navazujících západně na areál  a východně na bioplynovou stanici. Osazení 
objektů bude za koridorem vymezujícím ochranné pásmo vysokotlakého plynovodu. Tato 
plocha je územním plánem určena pro zástavbu zemědělskými objekty. Záměr bude 
realizován na parcelách č. 624,17 a 624/23 – zemědělská půda - bude třeba řešit vyčlenění 
staveniště ze zemědělského půdního fondu.  
Zatížení zemědělské půdy živočišnou výrobou je standardní (0,6 DJ/ha ZP)  a nehrozí, že by 
zemědělská půda byla přehnojována statkovými hnojivy. 
 

 K obsahu kapitoly nemám připomínky. 
 
D.I.6.  Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje: 

 
Stavbou a provozem nových stájí pro skot nebude dotčeno horninové prostředí ani přírodní 
zdroje. 

  
 K obsahu kapitoly nemám připomínky. 

 
D.I.7. Vlivy na faunu,  flóru a ekosystémy: 
 
Plánovaná stavba stájí pro skot nebude negativně působit na okolní faunu a flóru.  

 
K obsahu kapitoly nemám připomínky. 

  
D.I.8. Vlivy na krajinu : 

 

Krajinný ráz byl narušen již při budování stávajícího zemědělského areálu. Stavba stájí pro 
skot nepředstavuje výraznou změnu v zátěži na okolí farmy. Negativní vlivy může do určité 
míry eliminovat výsadba zeleně. 

  

K obsahu kapitoly nemám  připomínky. 
  

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky: 
 
      V zájmovém území stavby ani jeho blízkém okolí není žádný hmotný majetek ani kulturní 

památky. 
 

Nemám připomínky. 
 
D.II. Komplexní charakteristika vliv ů záměru na životní prostředí z hlediska 

jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů. 
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Předkládaný záměr nebude vykazovat žádné nepříznivé vlivy přesahující hranice státu. 
 
Kapitola je zpracována v dostačujícím rozsahu a objektivně. 

 
D.III. Charakteristika environmetálních  rizik p ři možných haváriích a 

nestandardních stavech. 
 
  Chovy hospodářských zvířat nejsou provozy, v nichž by aktuálně hrozilo nebezpečí 

havárie. Výraznější riziko je hlavně při manipulaci se statkovými hnojivy a silážními 
šťávami - při jejich převozu a aplikaci na zemědělskou půdu.  
 
Nemám připomínky. 

 
 

D.IV. Charakteristika opat ření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. 

 
V dokumentaci jsou navržena opatření k zabránění negativních vlivů na životní prostředí a 
veřejné zdraví. Ta jsou rozdělena na jednotlivé složky ochrany životního prostředí. 
 
Kapitola je zpracována podrobně a pečlivě. 

 
 

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly 
při zpracování dokumentace. 
 
V době zpracování tohoto oznámení o vlivu záměru na životní prostředí byly k dispozici 
všechny základní údaje technologické, údaje o kapacitách, vstupech a výstupech. 
 
Nemám připomínky.  
 

II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů 
na životní prostředí. 

   
Umístění stájí je dáno dnešním stavem – podle územního plánu je proluka mezi stávajícím 
areálem a BPS určena pro zemědělskou výstavbu. Varianty rekonstrukce stávajících 
objektů živočišné výroby v obcích, kde jsou stávající stáje  byly vyloučeny již v přípravné 
fázi. Důležitá je i přímá návaznost na areál BPS, kde jsou dostatečné skladovací kapacity 
pro digestát, který vznikne zpracováním kejdy a hnoje v BPS. 
Tato varianta je pak zpracována v dokumentaci záměru a předkládána k posouzení jako 
jediná. 
 
Po seznámení se s umístěním záměru v posuzované lokalitě se plně přikláním 
k provedenému výběru.  
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II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí 
přesahujících státní hranice  
Možnost nepříznivých vlivů přesahující státní hranice nejsou reálné. 

          
Nemám připomínky.  

 
III.  POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ 
POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ:  

 
Plánovaná stavba stájí pro skot je navržena na základě nejnovějších poznatků z oblasti 
chovu skotu s využitím moderních technických prvků. Nejvýznamnějším vlivem bude 
bezesporu vliv emisí amoniaku, pachových látek v území kolem stájí. Zpracovaný návrh 
ochranného pásma farmy a hluková studie prokazuje, že negativní vlivy na životní prostředí 
nebudou zasahovat do chráněné zástavby obce. Stáje jsou provedeny s nepropustnou 
podlahou a stavebně zabezpečenou manipulační plochou. Zjištěné negativní vlivy na 
životní prostředí jsou relativně nevýznamné a v zásadě nemají limitující charakter pro 
případnou realizaci záměru.  

Nemám připomínky 

 

IV.  POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPAT ŘENÍ K  
PREVENCI, VYLOU ČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ 
KOMPENZACI NEP ŘÍZNIVÝCH VLIV Ů NA 
ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ:  
 

Autor dokumentace  v kapitole D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, 
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí uvádí následující opatření: 
 
-    Ve vazbě na stávající zemědělský areál Jilem a stávající areál BPS Jilem v proluce mezi 

těmito areály má být realizována stavba 3 stájových objektů a objektu dojírny s mléčnicí. 
V rámci modernizace chovu skotu budou po dokončení výstavby některé nevyhovující 
stájové objekty opuštěny. Staveniště respektuje území určené změnou územního plánu obce 
Jilem pro zemědělskou výrobu a přirozeně navazuje na stávající bioplynovou stanici stejného 
investora, v níž budou zpracovávána statková hnojiva – kejda skotu a chlévská mrva jako 
vstupy pro provoz BPS. Mezi stávajícím zemědělským areálem a staveništěm je 
nezastavitelná plocha daná ochranným pásmem vysokotlakého plynovou, kterou posouzený 
záměr respektuje.   

- Za významné preventivní opatření považuji dobré stavební provedení všech objektů. Při 
zpracování stavebního projektu pak navrhuji respektovat tato opatření: 

 
Z hlediska ochrany ovzduší. 
- Bude projednán návrh nového ochranného pásma a předložen  odboru výstavby MÚ Studená 

k vyhlášení správním rozhodnutím. 
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- Stavy hospodářských zvířat uvedené v této dokumentaci a posouzené návrhem ochranného 
pásma jsou konečné. Stejně je třeba chápat i posouzenou technologii chovu. 

- V prostoru staveniště a následně při provozu nebude prováděna likvidace odpadů spalováním. 
- Bude zpracován plán ozelenění celého zemědělského areálu a provedena výsadba zeleně 

podle tohoto plánu. 
- Bude dbáno na omezování prašnosti z komunikací jejich úklidem případně kropením. 
- Bude dodržována provozní kázeň, dobrá zoohygiena a včas odstraňována uhynulá zvířata.  
- Při hnojení digestátem, močůvkou a hnojem používat referenční a ověřené snižující 

technologie emisí amoniaku při polním hnojení a včasné zapravování kejdy a hnoje do půdy. 
- K povolení zdroje znečišťování ovzduší je třeba požádat příslušný orgán ochrany ovzduší, 

kterým je KÚ Jihočeský kraj, odbor ŽP. K žádosti doložit zpracovaný odborný posudek. 
- Ke kolaudaci stájí je třeba doložit zpracovaný Provozní řád v rozsahu dle přílohy č.12 

vyhlášky č. 415/2012 Sb. 
 
Z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod. 
- Součástí stavby budou nepropustné izolované podlahy stáje, nepropustná kanalizace,  

nepropustná manipulační plocha mezi stájemi a hnojištěm a skladovací jímka na hnojůvku. 
-   Skladovací kapacity pro hnůj a hnojůvku musí vyhovět pro min. 4 měsíční skladování (lépe 6ti 

měsíční). To platí i pro skladování po zpracování v BPS. 
-  Zpracovat havarijní plán podle požadavků vyhlášky č. 450/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 

175/2011 Sb.  a tento předložit ke schválení vodohospodářskému orgánu. 
 
Z hlediska ochrany půdy. 
- Aplikace hnoje, kejdy,digestátu a močůvky na zemědělskou půdu bude prováděna na základě 

nově zpracovaného plánu organického hnojení nebo je třeba tento plán aktualizovat na nový 
stav. 

- Odpady nebudou likvidovány zahrabáváním nebo ukládáním do terénních nerovností. 
 
Z hlediska krajiny a krajinného rázu. 
- Objekt stáje bude proveden se sedlovou střechou krytou vhodnou krytinou stejné barvy jako 

stávající objekty v areálu. Stěny stáje budou v barvě bílé, okna, vrata v barvě hnědé. 
Klempířské prvky hnědé nebo hnědočervené.  

-    Pro zmenšení negativních vlivů v krajině bude realizována výsadba vhodné zeleně podle 
plánu ozelenění. 

 
Z hlediska ochrany přírody. 
V území se nevyskytují chráněné druhy živočichů a rostlin. 
- Bude pečováno o nově vysázenou zeleň v rámci zřizování OP, vyhynulá zeleň bude 

doplněna. 
 
Z hlediska likvidace odpadů. 
- Odpady budou ukládány utříděně a likvidovány v souladu s platnou legislativou.  
- Nebude prováděna nezákonná likvidace odpadů na místě spalováním nebo jejich ukládáním 

do země. 
 
Z hlediska chemických látek. 
- Budou používány výhradně chemické látky a chemické přípravky schválené pro použití 

v ČR. 
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- Na chemické  látky (přípravky), které vykazují nebezpečné vlastnosti bude zajištěn postup 
stanovený platnou legislativou (bezpečnostní listy, autorizovaná osoba, školení pracovníků 
apod.) 

 
Z hlediska hluku a vibrací. 
- Bude dbáno na to, aby při provozu stájí, hnojiště a jímek nebyly provozovány žádné zdroje 

hluku, které by zatěžovaly nadměrně zástavbu obce. Nutno dbát na technický stav zařízení, 
která by mohla hlukovou pohodu negativně ovlivňovat. 

 
Z hlediska ovlivnění území stájovým hmyzem, hlodavci. 
- Ve stájích budou prováděna opatření vedoucí k potlačení výskytu stájového hmyzu a 

hlodavců. 
 
Opatření jsou dle mého názoru předloženou dokumentací korektně stanovena s tím, že do 
návrhu stanoviska jsou upravena, jsou zapracovány požadavky vzešlé z vyhodnocení 
vyjádření podaných konkrétními stranami procesu EIA k dokumentaci.  
 

 
V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁD ŘENÍ 

K DOKUMENTACI:  
  
K dokumentaci „Stáje chovu skotu Jilem“ byla podána následující vyjádření:  

1. Vyjádření České inspekce životního prostředí OI České Budějovice  ze 
 dne  16.1.2014 č.j.: ČIŽP/42/IPP/1400254.001/14/CDV 
2. Vyjádření KHS Kraje Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 

ze dne 9.1.2014  č. j.: KHSJC 00132/2014/HOK.JH 
3. Vyjádření Městského úřadu Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí  

ze dne  20.1.2014  č.j.: OŽP 217/14HV 
4. Vyjádření  Krajské veterinární správy Státní správy pro Jihočeský kraj ze 

dne 17.1.2014 č.j.: 9.1.2014  /2014/003055-C 
 

1.   Vyjádření České inspekce životního prostředí OI České Budějovice  ze  dne  
16.1.2014 č.j.: ČIŽP/42/IPP/1400254.001/14/CDV - (úplné znění vyjádření je 
v přílohové části posudku) 

 
Stanovisko oddělení ochrany přírody: 
 
Z pohledu zákona o ochraně přírody nemáme k předloženému záměru připomínky. 
 
Stanovisko oddělení ochrany ovzduší: 
 
Z hlediska ochrany ovzduší jsou v předložené dokumentaci posouzeny známé vlivy 
posuzovaného záměru na kvalitu ovzduší a následně posouzena významnost těchto 
vlivů. Za účelem předcházení emisí pachových látek budou přijata technicko-
organizační opatření ke snížení těchto emisí. Přijatá opatření včetně používaných 
technologií snižujících emise amoniaku budou uvedena v provozním řádu zdroje 
vypracovaném podle vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a o 
provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.  
Upozornění ČIŽP: 
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Pokud bude používáno u zásobníku mléka chladivo obsahující regulované látky či 
fluorované skleníkové plyny, je provozovatel povinen plnit ustanovení zákona č. 
73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových 
plynech a ustanovení Nařízené Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 č. 
842/2006. Jinak ČIŽP nemá připomínky. 
 
Stanovisko oddělení ochrany vod: 
 
Celá produkce hnoje a kejdy bude zpracována v bezprostředně sousedící vlastní 
bioplynové stanici. 
ČIŽP s realizací uvedeného záměru souhlasí za předpokladu, že zemědělský podnik 
předloží ke schválení vodoprávnímu úřadu aktualizovaný havarijní plán a aktualizovaný 
plán organického hnojení pro zájmové území. 
 
Stanovisko oddělení odpadového hospodářství: 
 
Mimo režim odpadů bude celá produkce hnoje a kejdy zpracována v bezprostředně 
sousedící vlastní bioplynové stanici. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou v režimu 
odpadového hospodářství dodavatele stavby, vytěžené zeminy, kamení, hlušiny budou 
použity v rámci stavby na vyrovnání terénu. Pro fázi provozu je uveden výčet druhů 
odpadů, zařazení dle Katalogu odpadů. Odpady budou předávány oprávněné osobě 
k odstranění, v případě veterinárních přípravků prostřednictvím veterinárního lékaře, 
odpady živočišných tkání asanačnímu ústavu. 
ČIŽP doporučuje předávat odpady, u kterých je možná materiálová recyklace, osobám 
oprávněným k jejich využití. K dokumentaci tak, jak je k dnešnímu dni předložena, 
nemá ČIŽP, z pohledu zákona o odpadech, žádné připomínky. 
 
K uvedenému vyjádření České inspekce životního prostředí OI České Budějovice  ze 
dne16.1.2014 č.j.: ČIŽP/42/IPP/1400254.001/14/CDV nemám připomínky. Připomínky 
ohledně odpadů budou zohledněny ve stanovisku. 
 

 
2.    Vyjádření KHS Kraje Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne 

9.1.2014  č. j.: KHSJC 00132/2014/HOK.JH (úplné znění vyjádření je v příloze 
posudku) 
 
KHS Jč kraje nesouhlasí s žádnou z variant návrhu ochranného pásma Jilem. Hranice 
ochranného pásma obou návrhů zasahuje do objektu pro bydlení – Jilem č.p. 12, dle 
zápisu v katastru nemovitostí je objekt veden jako rodinný dům. 
Dále návrhy ochranného pásma jednoznačně nedokládají, že za navrženými hranicemi 
ochranného pásma budou dodrženy hygienické limity hluku (nejsou vyhodnoceny 
všechny zdroje hluku v areálu).  Objekty bioplynové stanice leží mimo navržená pásma. 
Dokumentace jednoznačně nedokládá, že budou dodrženy požadavky vyplývající z § 30 
odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č.272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
KHS Jč kraje požaduje předloženou dokumentaci dopracovat dle výše uvedených 
připomínek. 
Do doby než bude dokumentace doplněna nemůže KHS Jč kraje vydat vyjádření 
k oznámení. 
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K uvedenému vyjádření KHS Kraje Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 
ze dne 9.1.2014  č. j.: KHSJC 00132/2014/HOK.JH sděluji. Zpracovatel dokumentace 
doložil v upravené dokumentaci hlukovou studii. Hygienická služba se k upravené 
dokumentaci vyjádří v rámci projednávání posudku. 
 

3.  Vyjádření Městského úřadu Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí  ze dne  
20.1.2014  č.j.: OŽP 217/14HV (úplné znění vyjádření je v příloze posudku) 
 
Odpadové hospodářství: 
Z hlediska odpadového hospodářství k oznámení nejsou připomínky. Další posuzování 
nepožadujeme. 
 
Vodní hospodářství: 
V dokumentaci je uvedeno, že nárůst potřeby vody je stávající vodovod pro areál (jímací 
vrt v BPS) schopen pokrýt. Zdejší úřad sděluje, že neobdržel žádnou žádost o povolení 
stavby vrtané studny ani žádost o povolení odběru vody z této studny ani nemá ke 
zmiňované vrtané studni žádné podklady o její vydatnosti apod. 
 
Ochrana zemědělského půdního fondu: 
Dle předložené dokumentace se záměr dotýká ZPF. Před vydáním rozhodnutí dle 
zvláštních předpisů (stavební zákon) je nutné zažádat o vydání závazného stanoviska 
orgánu ochrany ZPF k udělení souhlasu s odnětím půdy ze ZPF. Toto závazné 
stanovisko bude nedílnou součástí rozhodnutí vydaných dle zvláštních předpisů. 
 
Ochrana přírody a krajiny:  
K předložené dokumentaci nemáme připomínek. 
 
Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa: 
Dle předložené dokumentace nedojde k dotčení zájmů chráněných lesním zákonem. 
 
Ochrana ovzduší : 
Příslušným orgánem ochrany ovzduší je OŽPZaL KÚ JčK v Českých Budějovicích. 
 
K uvedenému vyjádření Městského úřadu Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí  
ze dne  20.1.2014  č.j.: OŽP 217/14HV nemám připomínek. 

 
4.     Vyjádření  Krajské veterinární správy Státní správy pro Jihočeský kraj ze dne 17.1.2014 

č.j.: 9.1.2014  /2014/003055-C  (úplné znění vyjádření je v příloze posudku) 
 

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj nemá k předložené dokumentaci 
připomínek. 
 
S vyjádřením  Krajské veterinární správy Státní správy pro Jihočeský kraj ze dne 
17.1.2014 č.j.: 9.1.2014  /2014/003055-C  souhlasím. 
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VI.  CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI  
     ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIV Ů NA ŽIVOTNÍ 

       PROSTŘEDÍ:  

 
Po prostudování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle přílohy č.4, je možné 
konstatovat, že navržené řešení je z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších 
úprav, řešením přijatelným a v důsledku jeho realizace nebude významněji narušeno životní 
prostředí v zájmovém území. 
Nejvýznamnějším vlivem bude bezesporu vliv emisí amoniaku, pachových látek a hluku 
v území kolem stájí. Tyto vlivy jsou dostatečně dokladovány návrhem ochranného pásma a 
hlukovou studií. Zjištěné negativní vlivy na životní prostředí jsou relativně nevýznamné a 
v zásadě nemají limitující charakter pro případnou realizaci záměru.  

 Přesto je nezbytné v celé řadě vlivů pro eliminaci jejich účinků  realizovat technická a 
organizační opatření, která jsou rámcově naznačena v předložené dokumentaci. 
 
 
Záměr „Stáje chovu skotu Jilem“, jak byl posouzen, je v daném území akceptovatelný 
a nebude zdrojem významných negativních vlivů v území, v žádném případě ne vlivů 
v blízkosti stanovených limitů. 
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VII.  NÁVRH STANOVISKA:  

 
S t a n o v i s k o  

krajského úřadu – kraj Vysočina podle § 10 zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících  zákonů, v aktuálním  znění  
k záměru 
 
Stáje chovu skotu Jilem 
 
I. Identifika ční údaje 
 
1. Název záměru:   Stáje chovu skotu Jilem 
 

 
2. Kapacita záměru:   
 

Ve stávajícím zemědělském areálu v obci Jilem neprovozuje STAGRA spol. s r.o. 
žádné objekty stájí (původní stáje chovu skotu provozuje jiným provozovatel). V tomto areálu 
ale provozuje posklizňovou linku obilí, silážní žlaby a východně od tohoto areálu 
bioplynovou stanici. Územním plánem obce je proluka mezi stávajícím zemědělským areálem 
a bioplynovou stanici určena jako rezerva pro zemědělskou výrobu. Toto území kříží 
podzemní vedení vysokotlakého plynovodu. 
 
Stávající stav (kolaudační stavy): 
a) stáje jiného provozovatele. 
Obj. č. 1. Kravín K 96 – vazná stelivová stáj pro 96 krav PŽH 550 kg; 105,6  DJ 
Obj. č. 2. Kravín K 104 – volná stelivová stáj pro 104 krav PŽH 550 kg;114,4 DJ 

 Celkem v areálu jiného provozovatele 200 krav; 220,0 DJ 
b) stáje provozované STAGRA. 
žádné 
 
Nově navržený stav: 
a) stáje jiného provozovatele. 
Obj. č. 1. Kravín K 96 – vazná stelivová stáj pro 96 krav PŽH 550 kg; 105,6  DJ 
Obj. č. 2. Kravín K 104 – volná stelivová stáj pro 104 krav PŽH 550 kg;114,4 DJ 

 Celkem v areálu jiného provozovatele 200 krav; 220,0 DJ 
b) stáje provozované STAGRA. 

      Obj. č. 1. Produkční stáj dojnic – 390 dojnic v I. a II. laktaci PŽH 600 kg; 468,0  DJ 
Obj. č. 2. Stáj pro suchostojné krávy – 144 krav PŽH 600 kg; 172,8 DJ 

                  Obj. č. 3 Telata 0-5 měs. stáří pod přístřeškem  191 kusů PŽH 110 kg; 42,0 DJ 
      Obj. č. 4 Dojírna s mléčnicí 
       
        Celkem v areálu STAGRA po dostavbě 534 krav a 191 kusů mladého skotu; 682,8 DJ 
             Změna + 682,2 DJ 

 
Dojde tedy k významné změně stavů – rozšíření chovu skotu a tedy i zvýšení 

zatížení území v přepočtu na dobytčí jednotky (DJ) o 682,8 DJ.  
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Nově řešené stáje pro skot – produkční stáj a stáj pro suchostojné krávy celkem 534 
krav jsou řešeny jako volné bezstelivové, s odstraňováním kejdy jejím vyhrnováním 
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 bioplynové stanice.  

Stáje budou provozovány s přirozeným větráním bez použití biotechnologických 
přípravků do krmiva k omezení emisí amoniaku. 
 

Nové objekty jsou řešeny mimo stávající zemědělský areál, na plochách dnes 
zemědělské půdy navazujících západně na areál  a východně na bioplynovou stanici. Osazení 
objektů bude za koridorem vymezujícím ochranné pásmo vysokotlakého plynovodu. Tato 
plocha je územním plánem určena pro zástavbu zemědělskými objekty. Záměr bude 
realizován na parcelách č. 624,17 a 624/23 – zemědělská půda- bude třeba řešit vyčlenění 
staveniště ze zemědělského půdního fondu.  
 

3. Umístění záměru:   
Kraj:   Jihočeský 
Okres :  Jindřichův Hradec 
Obec:                       Jilem 
Katastrální území :         Jilem 

 
4. Obchodní firma oznamovatele: 

            STAGRA spol. s r.o. 
                      Družstevní 498 
                      378 56 STUDENÁ 
 

5. IČ oznamovatele: 450 23 123 
 
6. Sídlo oznamovatele: 

            STAGRA spol. s r.o. 
                      Družstevní 498 
                      378 56 STUDENÁ 

 
II. Pr ůběh posuzování 

 
 

1. Dokumentace:  Zpracoval:                    Ing. Josef Charouzek 
         Menhartova 1559 
         393 01 Pelhřimov 

              Termín zpracování: únor  2014 
 
2. Posudek:  Zpracoval:                     Ing. Josef Vorel 

                                Černohorská 611  
                383 01 Prachatice  

 Termín zpracování:   březen 2014 
 

4. Veřejné projednání:   
 
 

5.   Celkové hodnocení procesu posuzování včetně  účasti veřejnosti: 
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6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta 

 
1. Vyjádření České inspekce životního prostředí OI České Budějovice  ze dne 
    16.1.2014 č.j.: ČIŽP/42/IPP/1400254.001/14/CDV 
2.  Vyjádření KHS Kraje Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne   

9.1.2014  č. j.: KHSJC 00132/2014/HOK.JH 
3. Vyjádření Městského úřadu Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí  ze dne  

20.1.2014  č.j.: OŽP 217/14HV 
4. Vyjádření  Krajské veterinární správy Státní správy pro Jihočeský kraj ze dne 17.1.2014 
č.j.: 9.1.2014  /2014/003055-C 

 
              
III.   Hodnocení záměru 
 

1. Souhrnná charakteristika předkládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska 
jejich velikosti a významnosti: 

 
Ve vazbě na stávající zemědělský areál Jilem a stávající areál BPS Jilem v proluce mezi 

těmito areály má být realizována stavba 3 stájových objektů a objektu dojírny s mléčnicí. 
V rámci modernizace chovu skotu budou po dokončení výstavby některé nevyhovující stájové 
objekty opuštěny. Staveniště respektuje území určené změnou územního plánu obce Jilem pro 
zemědělskou výrobu a přirozeně navazuje na stávající bioplynovou stanici stejného investora, 
v níž budou zpracovávána statková hnojiva – kejda skotu a chlévská mrva jako vstupy pro 
provoz BPS. Mezi stávajícím zemědělským areálem a staveništěm je nezastavitelná plocha daná 
ochranným pásmem vysokotlakého plynovou, kterou posouzený záměr respektuje.   

Členění stavby: 
SO.01 Produkční stáj dojnic 390 kusů. 
SO.02 Stáj pro suchostojné krávy 144 kusů 
SO.03 Stáj pro telata 0 – 5 měs – 191 kusů. 
SO.04 Dojírna s mléčnicí. 
 

SO 01 Produkční stáj 
Nová stáj pro dojnice - volné bezstelivové ustájení 390 dojnic ve vzdušné stáji. Pro konstrukci 
stáje bude využito ocelové montované konstrukce haly. Navržena je stáj půdorysných rozměrů 
105 x 37 m se sedlovou střechou krytou vlnitou krytinou s výškou v hřebeni cca 12 m. V hřebeni 
je navržena v celé délce větrací štěrbina. Obě podélné stěny stáje jsou ve spodní části zděné do 
výšky cca 1,0 m, zbytek otevřené kryté sítí a svinovací plachtou, štítové stěny jsou opláštěny a 
osazeny vjezdovými vraty pro přístup do krmiště a hnojných chodeb. Podlaha stáje je navržena 
betonová s izolací. Stáj bude rozdělena hrazením na skupinové kotce. Středem stáje je řešen 
průjezdný krmný stůl na který navazují oboustranně krmiště - kaliště. Lehací boxy přistýlané 
separátem, slámou nebo matrace. Stáj je podélně průjezdná. Hnojné chodby jsou vyhrnované 
mechanickou lopatou do příčného jímkového kanálu s odtokem kejdy do čerpací jímky. Větrání 
stáje přirozené otevřenými boky stáje a střechou.  
Ve stáji bude proveden rozvod vody k temperovaným napájecím žlabům, rozvod elektrické 
energie pro osvětlení stáje a vyhřívání napáječek. Není zde žádná technologie připojená na 
elektrickou energii kromě uvedené. Proti oběma štítům stáje bude vybudována stavebně 
zabezpečená manipulační plocha. 
SO 02 Stáj pro suchostojné krávy. 
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Nová stáj pro suchostojné krávy - volné bezstelivové ustájení 144 krav na sucho ve vzdušné stáji. 
Pro konstrukci stáje bude využito ocelové montované konstrukce haly. Navržena je stáj 
půdorysných rozměrů 52 x 30 m se sedlovou střechou krytou vlnitou krytinou s výškou v hřebeni 
cca 9 m. V hřebeni je navržena v celé délce větrací štěrbina. Obě podélné stěny stáje jsou ve 
spodní části zděné do výšky cca 1,0 m, zbytek otevřené kryté sítí a svinovací plachtou, štítové 
stěny jsou opláštěny a osazeny vjezdovými vraty pro přístup do krmiště a hnojných chodeb. 
Podlaha stáje je navržena betonová s izolací. Stáj bude rozdělena hrazením na skupinové kotce. 
Středem stáje je řešen průjezdný krmný stůl na který navazují oboustranně krmiště - kaliště. 
Lehací boxy přistýlané separátem, slámou nebo matrace. Stáj je podélně průjezdná. Hnojné 
chodby jsou vyhrnované mechanickou lopatou do příčného jímkového kanálu s odtokem kejdy do 
čerpací jímky. Větrání stáje přirozené otevřenými boky stáje a střechou.  
Ve stáji bude proveden rozvod vody k temperovaným napájecím žlabům, rozvod elektrické 
energie pro osvětlení stáje a vyhřívání napáječek. Není zde žádná technologie připojená na 
elektrickou energii kromě uvedené.    
Proti oběma štítům stáje bude vybudována stavebně zabezpečená manipulační plocha. 
SO 03 Stáj pro telata 
Nová stáj pro telata - volné stelivové ustájení 191 telat ve stáří 0 – 5 měsíců  v boudách nebo 
individuálních boxech ve vzdušné stáji. Pro konstrukci stáje bude využito ocelové montované 
konstrukce. Navržena je stáj půdorysných rozměrů 42 x 27 m se sedlovou střechou krytou vlnitou 
krytinou výšky v hřebeni cca 8 m. V hřebeni střechy je umístěna v celé délce větrací štěrbina. 
Obě podélné stěny stáje jsou otevřené kryté sítí a svinovací plachtou, štítové stěny jsou opláštěny 
a osazeny vjezdovými vraty pro přístup do krmiště a hnojných chodeb. Podlaha stáje je navržena 
betonová s izolací. Ve stáji budou osazeny boudy pro mladší telata a individuální kotce pro starší 
telata. Lehací boxy stlané. Stáj je podélně průjezdná. Hnojné chodby jsou vyhrnované mobilní 
technikou na traktorový vlek s odvozem ke zpracování chlévské mrvy v BPS. Větrání stáje 
přirozené otevřenými boky stáje a střechou.  
Ve stáji bude proveden rozvod vody pro napájení, rozvod elektrické energie pro osvětlení stáje. 
Není zde žádná technologie připojená na elektrickou energii kromě uvedené. Proti oběma štítům 
stáje bude vybudována manipulační plocha. 
SO 04 Dojírna se zázemím. 
Montovaná halová konstrukce půdorysných rozměrů 50 x 12 m se sedlovou střechou krytou 
vlnitou krytinou. V místě čekárny s hřebenovou štěrbinou a otevřenými bočními stěnami. Dojírna 
paralelní 2 x 14 míst. Nadojené mléko bude skladováno v chladicích tancích mléčnice. V objektu 
bude hygienické zázemí pro obsluhu stájí a dojírny. Na splaškové vody bude vybudována jímka. 
 

Pro přístup k novým stájím bude upravena stávající přístupová komunikace z obce Jilem k 
BPS. Odvodnění těchto komunikací bude do terénu jako dosud. 

Po dokončení stavebních prací budou v celé stavbou dotčené části zemědělského areálu 
provedeny terénní úpravy s následným osetím travou a výsadbou nízké a střední zeleně kolem 
hranice areálu dle projektu ozelenění. Zemědělský areál bude po obvodu oplocen. 

Zatížení zemědělské půdy živočišnou výrobou je standardní (0,6 DJ/ha ZP) a nehrozí, že by 
zemědělská půda byla přehnojována statkovými hnojivy. 

Ke kolaudaci stavby bude předložen aktualizovaný plán organického hnojení, provozní řád 
zdroje znečišťování ovzduší a aktualizovaný havarijní plán. 

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 . rok-1 (bez uvažování vlivu 
snižujících technologií). Tyto škodliviny (hlavně pachové látky) limitují rozsah ochranného 
pásma. Pro nový stav je zpracován nově návrh ochranného pásma. Tento návrh OP bere v úvahu i 
stávající stájové objekty provozované jiným subjektem v původním zemědělském areálu Jilem a 
prokazuje, že  navržené ochranné pásmo pro  celou stájovou kapacitu střediska (stávající a nové 
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stáje) nezasahuje do chráněné zástavby obce, nové stáje jsou od zástavby vzdálené cca 400 m a 
hranici OP ve směru k obci vůbec neovlivní. Návrh ochranného pásma je v plném znění 
v přílohové části dokumentace. Současně platná legislativa zákon č. 201/2012 Sb. nepožaduje na 
chovy hospodářských zvířat zpracovávat rozptylovou studii. 

Stavbou nebude významně narušen krajinný ráz – celý areál bude po dostavbě stáje skryt do 
zeleně.  

Stavbou nebude významně dotčena fauna ani flóra. V rámci stavby bude realizováno 
doplnění ozelenění celého zemědělského areálu podle projektu ozelenění, který bude součástí 
projektu stavby.  

Ochranná pásma povrchových vodních zdrojů nejsou dotčena. Ochranná pásma podzemních 
vedení (plynovod) i nadzemních vedení (vedení VN) zůstávají nedotčena. Při stavbě je třeba tato 
ochranná pásma respektovat. 

Plocha staveniště nebyla v minulosti meliorována.  
Stavbou nebude dotčen žádný z prvků ochrany přírody, poddolovaná území ani zdroje 

nerostných  surovin.  
V zájmovém území stavby se nenacházejí žádné kulturní a historické objekty. 
Dodatečně zpracovanou hlukovou studií bylo prokázáno, že závěry uvedené v původní 

dokumentaci měly zcela dostačující vypovídací schopnost, což hluková studie zcela potvrdila. 
 

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud 
jde o znečišťování životního prostředí: 

.  
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. 

 
3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 

vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a 
rozbor vlivů na životní prostředí: 

 
a) Fáze přípravy stavby: 

1) Při zpracování projektu se zaměřit na opatření chránící životní prostředí před 
vnosem znečišťujících látek do životního prostředí – řešit nepropustné izolace 
stájových podlah, nepropustnost všech skladovacích jímek, kanálů a kanalizačních 
potrubí. 

2) Bude projednán návrh nového ochranného pásma a předložen  odboru výstavby MÚ 
Studená k vyhlášení správním rozhodnutím. 

3) Bude zpracován projekt ozelenění celého zemědělského areálu a provedena výsadba 
zeleně podle tohoto projektu. Komplexní projekt sadových úprav bude předložen 
nejdéle ve fázi územního řízení, s konkretizací druhové skladby a prostorového 
rozmístění výsadeb v dokumentaci pro stavební povolení. Projekt bude respektovat 
opatření uvedená v dokumentaci záměru. Případné požadavky pak zapracovat do 
projektu stavby. 

4) Objekt stájí budou provedeny se sedlovou střechou krytou vhodnou krytinou stejné 
barvy jako stávající objekty v areálu. Stěny stáje budou v barvě bílé, okna, vrata 
v barvě hnědé. Klempířské prvky hnědé nebo hnědočervené.  

5) Veškeré prostory, kde se bude manipulovat s látkami škodlivými vodám budou 
splňovat podmínky pro manipulaci  a skladování látek škodlivých vodám z hlediska 
technického zabezpečení objektů, tyto prostory budou vodohospodářsky 
zabezpečené a odkanalizované. 
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6) Součástí projektu bude projekt organizace výstavby, v němž bude řešeno i nakládání 
s odpady v průběhu stavby, plán havarijních opatření po dobu stavby  a pod. 

7) V následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů, zejména pak odpadů kategorie ´´N´´ a 
ostatních látek škodlivých vodám, tyto budou ukládány pouze ve vybraných a 
označených prostorách  v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém 
hospodářství. 

8) K povolení zdroje znečišťování ovzduší je třeba požádat příslušný orgán ochrany 
ovzduší, kterým je KÚ Jihočeského kraje, odbor ŽP. K žádosti doložit zpracovaný 
odborný posudek. 
 

b) Fáze realizace stavby: 
1) Při provádění stavby bude dbáno, aby všechna opatření k ochraně životního 

prostředí byla bezezbytku realizována (např. hydroizolace, detekční a signalizační 
zařízení apod.).  

2) V případě přebytků výkopových zemin v průběhu výstavby je nutné dodržovat 
vyhlášku č. 294/2006 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 386/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady. 

3) Zajistit, aby při provádění stavby byly veškeré odpady důsledně tříděny a ukládány 
na vyhrazených místech utříděně ve vhodných a označených obalech. Odstraňování 
odpadů pak provádět v souladu s platnou legislativou a prostřednictvím oprávněných 
osob. Přednostně předávat odpady k recyklaci. 

4) V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů 
vzniklých v procesu výstavby (evidence odpadů) a doložit způsob jejich likvidace. 

5) Při provádění stavebních prací za deštivého počasí zajistit úklid vozovek od 
naneseného bláta; při suchém počasí zajistit zkrápění zdrojů možné zvýšené 
prašnosti; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů na staveništi. 

6) Hlučné nebo jinak obtěžující stavební činnosti neprovádět v nočních hodinách a  ve 
dnech pracovního volna a pracovního klidu. 

7) V prostoru staveniště vyloučit mytí strojů a motorových vozidel a zakázat 
manipulaci s látkami nebezpečnými vodám (např. výměny olejových náplní apod.)  

8) Pro nátěry konstrukcí, se kterými mohou přijít do styku zvířata nebo krmivo 
používat je nátěrové hmoty k tomu účelu schválené. 

9) Realizovat navržené sadové úpravy a výsadbu zeleně podle schváleného plánu. 
10)  Důsledně rekultivovat všechny plochy zasažené stavební činností z důvodu 

prevence šíření plevelů a ruderálních rostlin. 
11) Do zahájení provozu stájí zpracovat potřebné provozní řády a plány havarijních 

opatření, požární směrnice apod. Tyto předložit příslušným orgánům ke schválení 
nejpozději při kolaudaci stavby. 
 

c) Fáze provozování stavby: 
1) Provoz stájí chovu skotu upravit podle aktualizovaného provozního řádu.  
2) Skladování látek nebezpečných vodám, provozních chemických látek a přípravků, 

dezinfekčních přípravků apod. provádět tak, aby bylo vyloučeno jejich zneužití, 
případně únik do životního prostředí. 

3) Zabezpečit, aby při rozvozu organických hnojiv na pozemky byla plně respektována 
opatření z plánu organického hnojení. Při změnách v půdní držbě nebo produkci 
statkových hnojiv zajistit přepracování plánu hnojení na aktuální stav. 
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4) Zabezpečit pravidelný úklid a údržbu komunikací využívaných pro dopravní 
obsluhu areálu. V době sucha pro snížení prašnosti provádět kropení komunikací. 

5) Zajistit včasné vyvážení jímky. 
6) Zajistit přísné dodržování veterinárních, hygienických a bezpečnostních předpisů a 

pokynů pro obsluhu ve vztahu k prevenci nákaz včetně průběžné likvidace kadaverů. 
7) Pravidelně provádět ve všech stájových objektech deratizaci. 
8) Zajistit údržbu vysázených dřevin, jejich doplňování a náhradu za vyhynulé. 
9) Nepoužitelné krmivo odstraňovat v souladu se zákonem o odpadech 

(kompostování). 
10) Odpady ukládat utříděně na určených a řádně označených místech, k dalšímu 

nakládání (odstraňování) je předávat jen osobě k tomu oprávněné. 
 
 
 

d) Fáze po ukončení provozu stájí: 
1) V případě likvidace objektu ( např. po požáru aj.) postupovat v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech nebo podle zákona v tu dobu platného, z titulu původce 
odpadu a v souladu se stavebním zákonem, v souladu se zákonem o vodách . 

2) V případě likvidace chovu ze zooveterinárních  důvodů, dbát ochrany složek 
životního prostředí ve vztahu k použitým sanačním přípravkům a postupům. 

 
 

4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí: 
Záměr byl zpracován v jedné posouzené variantě.  

 
 

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku: 
Oprávněné připomínky z došlých vyjádření byly vypořádány v textu posudku – část V. 
Vypořádání připomínek….nebyly k posuzovanému záměru vzneseny žádné závažné 
připomínky.  

 
 

6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní 
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění 
nepřijatelnosti záměru: 

 
 
Datum vydání stanoviska: 

 
        Otisk razítka  
 
     Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce úřadu 
         ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Návrh stanoviska příslušného orgánu byl zpracován jako součást posudku ve smyslu 
ustanovení § 10 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 49/2010 Sb. 
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V Prachaticích dne 25. 3. 2014.  
  
 
Posudek zpracoval:   Ing. Josef Vorel 
      Černohorská 611, 383 01 Prachatice 
      tel. 388 318 340, 603 263437 
 
 
       ………………………………….. 
                         podpis zpracovatele posudku 

 
 
Autorizace pro zpracování posudku: 

Osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR 
    č.j.: 5974/957/OPV/93 ze dne 14.6.1994 
    Prodloužení osvědčení MŽP ČR  
     č.j.:  20887/ENV/06 ze dne 7.4.2006 
    č.j.:  100782/ENV/10 ze dne 2.12.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Posudek                                                                                                                                       Stáje chovu skotu Jilem 

Ing. Josef Vorel, Prachatice 34

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Přílohová část posudku: 
 
 
 

1. Vyjádření České inspekce životního prostředí OI České Budějovice  ze dne  
16.1.2014 č.j.: ČIŽP/42/IPP/1400254.001/14/CDV 

2. Vyjádření KHS Kraje Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 
ze dne 9.1.2014  č. j.: KHSJC 00132/2014/HOK.JH 

3. Vyjádření Městského úřadu Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí  
ze dne  20.1.2014  č.j.: OŽP 217/14HV 

4. Vyjádření  Krajské veterinární správy Státní správy pro Jihočeský kraj ze 
dne 17.1.2014 č.j.: 9.1.2014  /2014/003055-C 
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