ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Čj: KUJCK 44172/2014/OZZL
Sp.zn.: OZZL 38118/2014/kaper

datum: 19. 7. 2014

vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina

telefon: 386 720 648

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“)
I. Identifikační údaje:
Název: Stavební úpravy stáje a dojírny - zemědělské družstvo Hosín
Kapacita a charakter záměru: Posuzovaným záměrem je odstranění stávající stáje, která již nevyhovuje
požadavkům pro vysokoužitkové dojnice a na stejném místě výstavba stáje nové. Ta bude sloužit pouze pro
ustájení krav v produkčním věku o kapacitě 340 ks krav. Součástí záměru je rovněž vybudování objektu s dojírnou
kruhového provedení, mléčnicí s chladícím tankem na 12 000 l mléka, technickým zázemím a sociálním zařízením
pro obsluhu dojírny. Odpady z chovu (kejda) budou uskladněny ve dvou nových kruhových jímkách a následně
aplikovány dle rozvozového plánu na polní pozemky jako hnojivo. Ostatní stávající chov v areálu družstva bude
zrušen, telata a mladý dobytek bude převezen do jiných stájových objektů družstva (farma Hrdějovice).

Umístění: kraj: Jihočeský
obec: Hosín
kat. území: Hosín
lokalita: areál stávajícího zemědělského družstva
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Hosín, Hosín 149, Hluboká nad Vltavou, IČ: 00109339
II. Souhrnné vypořádání připomínek:
V rámci zjišťovacího řízení byla k záměru „Stavební úpravy stáje a dojírny - zemědělské družstvo Hosín“ doručena
vyjádření od následujících dotčených správních úřadů: Česká inspekce životního prostředí, OI České Budějovice;
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích; Krajská veterinární správa a
Státní veterinární správa pro Jihočeský kraj.
Česká inspekce životního prostředí
Z hlediska ochrany přírody ČIŽP nemá připomínky.
Z hlediska ochrany ovzduší ČIŽP uvádí, že 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 dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.- připomínka
zohledněna při vydání závěru zjišťovacího řízení a zahrnuta v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.
Dále ČIŽP upozorňuje na povinnost provozovatele plnit ustanovení zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které
poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech a ustanovení Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1005/2009 a č. 842/2006, bude- li používáno u zásobníků mléka chladivo obsahující regulované
látky či fluorované skleníkové plyny, je provozovatel povinen. - jedná se o odkaz na zákonná opatření a nemá
charakter připomínky.
Z hlediska ochrany vod nemá ČIŽP k záměru námitky za podmínek:
• výdejní plocha nádrží jímek na kejdu musí mít zpevněný nepropustný povrch v šířce příjezdní vozovky a délce
použitého dopravního prostředku. Po stranách bude chráněna obrubníky vyvýšenými nad terén o 0,4 m a čelními
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nájezdy vyvýšenými proti niveletě příjezdní komunikace jako ochrana proti dešťovým vodám. Plocha je spádovaná
do svého středu k vpusti odkanalizované do čerpací nebo přečerpávací jímky stavby. V její blízkosti se musí zřídit
výtlak tlakové vody pro čištění dopravních prostředků na výdejní ploše;
• nádrže pro skladování kejdy budou opatřeny kontrolním systémem monitorujícím případné netěsnosti a únik
skladovaných látek;
• navržené jímky na skladování kejdy a podroštové kanály nové stáje pro dojnice před uvedením do provozu a dále
jedenkrát za 5 let provedou zkoušku vodotěsnosti provedené odborně způsobilou osobou. - zohledněno při vydání
závěru zjišťovacího řízení a zahrnuto v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.
Z hlediska odpadového hospodářství ČIŽP požaduje do oznámení doplnit konkrétní druhy a hmotnosti odpadů,
které vzniknou při demolici (celkem tří stavebních objektů), zejména s ohledem na možnost výskytu dalších
nebezpečných odpadů v tabulce neuvedených – např. stavební materiály s obsahem azbestu z izolačních
konstrukcí či střešní krytiny, stavební odpady kontaminované ropnými látkami ze strojního zařízení, ropné látky z
vývěvy či stájové mechanizace, vyřazená elektrozařízení, regulované látky v chladicím systému mléčnice atd. bude doplněno v navazujících řízeních.
Krajská hygienická stanice souhlasí bez připomínek.
Krajská veterinární správa nedoporučuje při stavbě nové stáje využití stavebních konstrukcí ze stáje původní. U
staveb, ve kterých se chovají hospodářská zvířata pro produkci potravin, případně zařízení, se kterými přichází
zvířata nebo krmivo do přímého styku, a které byly postaveny před rokem 1986 (zákaz použití materiálů s
obsahem PCB - Polychlorované bifenyly) a nebyly po této době zásadním způsobem zrekonstruovány, je důvodné
předpokládat, že nátěrové a stavební hmoty obsahují PCB. - zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení a
zahrnuto v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

III. Závěr:
Záměr „Stavební úpravy stáje a dojírny - zemědělské družstvo Hosín“ naplňuje dikci bodu 1.7 Chov
hospodářských zvířat s kapacitou nad 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti)“
kategorie I, přílohy č. 1 k zákonu. Jedná se o změnu záměru, zařazeného v příloze č. 1 k zákonu, a proto bylo
dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení za účelem zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel Krajský úřad –
Jihočeský kraj jako příslušný orgán podle § 22 zákona k závěru, že záměr

„Stavební úpravy stáje a dojírny - zemědělské družstvo Hosín“
n e m á významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a n e b u d e posuzován podle zákona,
za těchto podmínek:
 Opatření k ochraně vod:
o v případě úniku olejů nebo nafty z nákladních vozidel je třeba znečištěné místo posypat sorbentem,
znečištěný sorbent vložit do uzavíratelného obalu a odstranit jako N odpad 
o pravidelně je třeba kontrolovat funkci detekčního systému hladiny ve skladovacích jímkách kejdy,
provádět monitoring možného úniku a doplnit tuto činnost denní vizuální kontrolou jímky.
o je třeba dodržovat povinnosti provozovatele při aplikaci kejdy na ornou půdu a travní porosty v
souladu s nařízením vlády č. 103/2003 Sb., ve zranitelných oblastech, zejména ke vztahu k ochraně
vod, tj. aby nedošlo k úniku hnojiv do povrchových toků nebo vodních ploch


Opatření k ochraně ovzduší a obyvatel:
o využívat snižujících technologií při provozu, skladování a aplikaci hnojiv, a tyto postupy zařadit do
Provozního řádu zdroje. Rovněž je třeba zažádat o stanovisko ke změně stavby podle §11 odst. (2)
písm. c) a povolení provozu zdroje podle §11 odst.(2) písm. d) zákona č.201/2012 Sb.
o dbát na omezování prašnosti z místních nezpevněných komunikací a to především v období sucha
o při výjezdu nákladních vozidel a jiných strojů ze stavby nesmí docházet ke znečištění vozovky,
případně je třeba ji ihned uklidit tak, aby nedocházelo ke vzniku nadměrné prašnosti a znečištění
komunikace.
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V rámci navazujících řízeních specifikovat konkrétní druhy a hmotnosti odpadů, které vzniknou při demolici.
S odpady je nutné nakládat dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.; jejich likvidaci provádět pouze
v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena.



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 dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a
jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.



Výdejní plocha nádrží jímek na kejdu musí mít zpevněný nepropustný povrch v šířce příjezdní vozovky a
délce použitého dopravního prostředku. Po stranách bude chráněna obrubníky vyvýšenými nad terén o
0,4 m a čelními nájezdy vyvýšenými proti niveletě příjezdní komunikace jako ochrana proti dešťovým
vodám. Plocha je spádovaná do svého středu k vpusti odkanalizované do čerpací nebo přečerpávací jímky
stavby. V její blízkosti se musí zřídit výtlak tlakové vody pro čištění dopravních prostředků na výdejní ploše.



Nádrže pro skladování kejdy budou opatřeny kontrolním systémem monitorujícím případné netěsnosti a
únik skladovaných látek.



Navržené jímky na skladování kejdy a podroštové kanály nové stáje pro dojnice před uvedením do provozu
a dále jedenkrát za 5 let provedou zkoušku vodotěsnosti provedené odborně způsobilou osobou.



Při stavbě nové stáje nevyužívat stavebních konstrukcí ze stáje původní. Nátěrové a stavební hmoty
mohou obsahovat PCB.

Odůvodnění:
Krajský úřad dospěl k výše uvedenému závěru zjišťovacího řízení na základě charakteristiky záměru, umístění
záměru a charakteristiky předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí.
Z vyjádření dotčených správních úřadů vyplývá, že k záměru nebyly vzneseny závažné připomínky, které by
nebylo možno v následujících fázích přípravy záměru účinně a beze zbytku řešit, a které by zásadním způsobem
zpochybnily nebo bránily případné realizaci záměru.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle
zvláštních právních předpisů.

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

Došlá vyjádření (v příloze):
1. Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne 3. 7. 2014
2. Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI České Budějovice ze dne 14. 7. 2014
3. Vyjádření Krajské Veterinární správy a Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj ze dne 17. 7. 2014
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Oblastní inspektorát ýeské BudČjovice!
U Výstavi!tČ 16, Post Box 32, 370 21 ýeské BudČjovice!
tel.: 386 109 111, e-mail: public_cb@cizp.cz!
Iý: 41 69 32 05, www.cizp.cz!

!
!
!
Va e!ZN.:! KUJCK!39128/2014/OZZL!38118/2014/kaper
! Ze!dne:! 20.6.2014!
! !
Na e!zn:! ýI"P/42/IPP/1410637.001/14/CDV
! VyĜizuje:! Ing.!Du an!Vyslou#il!
386!109!121!
! Tel.:!
E-mail:! vyslouzil_dusan@cb.cizp.cz
! DS:!
v3cdzr7!
! datum:! 10.7.2014
!!

Krajský!úĜad-Jihoþeský!kraj!
Odbor!#ivotního!prostĜedí,!
zemČdČlství!a!lesnictví!
U!Zimního!stadionu!1952/2!
370!06!ýeské!BudČjovice!

Stanovisko!ýI"P!k!vlivĤm!zámČru!$Stavební!úpravy!stáje!a!dojírny!%!zemČdČlské!dru#stvo!Hosín&.!
Dne! 24.6.2014! bylo! oblastnímu! inspektorátu! ýI"P! v!ýeských! BudČjovicích! doruþeno! oznámení!
zámČru!$Stavební!úpravy!stáje!a!dojírny!%!zemČdČlské!dru#stvo!Hosín&.!Oznamovatelem!je!ZemČdČlské!dru#stvo!Hosín.!
ZámČrem!oznamovatele!je!nahrazení!stávající!stáje,!která!ji#!nevyhovuje!nárokĤm!pro!vysokou#itkové!dojnice,!stájí!novou.!Ta!má!být!vybudována!na!stejném!místČ!a!upravena!pro!technologický!
systém!volného!ustájení!s!pĜistýlanými!lehacími!boxy!a!s!vyhrnováním!kejdy!shrnovacími!lopatami!
do!sbČrného!kanálu!a!následnČ!do!pĜeþerpávací!jímky.!Souþástí!oznámení!je!také!dojírna!s!þekárnou,!umístČná!do!stávajícího!skladového!objektu!a!dvČ!skladovací!jímky!o!celkovém!objemu!5!600!
m3.!Realizací!zámČru!dojde!k!navý ení!poþtu!ustájení!dojnic!ze!stávajících!180!ks!na!340!ks.!SouþasnČ!v ak!bude!z!areálu!odvezen!stávající!dobytek!v!mimoprodukþním!vČku!(telata,!jalovice).!Celkový!nárĤst!DJ!bude!o!3,4!'.!ZámČr!je!v!souladu!s!ÚP!Hosín.!
Ochrana pĜírody
Z!pohledu!zákona!o!ochranČ!pĜírody!nemá!ýI"P!k!pĜedlo#enému!zámČru!pĜipomínky.!
Ochrana ovzdu!í
Celková!roþní!emise!amoniaku!bude!po!realizaci!zámČru!vy í!ne#!5!tun,!bude!se!tedy!jednat!o!vyjmenovaný! stacionární! zdroj! uvedený! v! PĜíloze! þ.! 2! k! zákonu! o! ochranČ! ovzdu í! %! kód! 8.! Chovy!
hospodáĜských!zvíĜat!s!celkovou!roþní!emisí!amoniaku!nad!5!t!vþetnČ.!
Za! úþelem! pĜedcházení! emisí! pachových! látek! budou! pĜijata! technicko! %! organizaþní! opatĜení! ke!
sní#ení! tČchto! emisí.! PĜijatá! opatĜení! vþetnČ! pou#ívaných! technologií! sni#ujících! emise! amoniaku!
budou!uvedena!v!provozním!Ĝádu!zdroje!vypracovaném!dle!vyhlá ky!þ.!415/2012!Sb.,!o!pĜípustné!
úrovni!zneþi Ģování!a!jejím!zji Ģování!a!o!provedení!nČkterých!dal ích!ustanovení!zákona!o!ochranČ!
ovzdu í.!
Dal í!pĜipomínka!ýI"P:!
Pokud!bude!pou#íváno!u!zásobníkĤ!mléka!chladivo!obsahující!regulované!látky!þi!fluorované!skleníkové!plyny,!je!provozovatel!povinen!plnit!ustanovení!zákona!þ.!73/2012!Sb.,!o!látkách,!které!pokozují!ozonovou!vrstvu,!a!o!fluorovaných!skleníkových!plynech!a!ustanovení!NaĜízení!Evropského!
parlamentu!a!Rady!(ES)!þ.!1005/2009!a!þ.!842/2006.!!
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Ochrana vod
Voda! %! vyu#ívaná! k! napájení! zvíĜat,! k! úklidu! stájových! prostor,! pro! potĜeby! dojírny.! Provedením!
zámČru! se! zvý í! spotĜeba! vody! na! 13! 290! m3/rok,! zdrojem! pitné! vody! je! veĜejný! vodovod,! který!
provozuje!spoleþnost!ýEVAK!a.s.!V!areálu!je!instalován!vodomČr!QM!15,!který!je!kapacitnČ!dostaþující!a!dle!vyjádĜení!provozovatele!vodovodu!je!kapacita!vodovodního!Ĝadu!dostateþná!a!navý ení!
odbČru!vody!na!36!410!l/den!je!mo#né.!!
Odpadní!voda!%!!jsou!!v!souþasné!dobČ!svedeny!do!stávající!jímky!a!následnČ!odvá#eny!spoleþnČ!s!
kejdou!a!moþĤvkou!na!polní!pozemky!ke!hnojení.!Souþástí!zámČru!jsou!ke!skladování!kejdy!a!odpadní!vody!z!þi tČní!a!desinfekce!technologických!provozĤ!navr#eny!dvČ!kruhové,!þásteþnČ!zapu tČné,!betonové!nádr#e!o!prĤmČru!20!m!a!vý ce!10!m!se!skladovacím!objemem!á!2800!m3,!celkovČ!
5600!m3.!Jímky!budou!zastĜe ené!polypropylenovou!plachtou.!Velikost!nádr#í!odpovídá!po#adované!6!mČsíþní!skladovací!kapacitČ!s!20'!rezervou.!!PĜedpokládaná!produkce!kejdy!s!obsahem!su iny!
7,5!'!a!odpadních!vod!je!9!290!m3/rok.!Výdejní!plochu!bude!tvoĜit!betonová!odkanalizovaná!plocha!pro!stání!mobilních!prostĜedkĤ!pĜi!vyskladĖování!nádr#í.!!
De Ģová!voda!%!v!souþasnosti!je!stávající!areál!odkanalizován!stávající!kanalizací,!která!je!následnČ!
zatrubnČna!a!je!vedena!pod!povrchem!ji#ním!smČrem!do!Opatovické!stoky.!!ZámČr!posoudil!mo#nost!zasakování!de Ģových!vod,!ale!s!ohledem!na!málo!propustné!podlo#í!není!zasakování!na!místČ!
mo#né.!ZámČr!navrhuje!retenþní!rýhu!u!nové!stavby!kravína,!která!bude!vyrovnávat!max.!pĜítoky!a!
následnČ! bude! odvedena! kanalizací! do! Opatovického! potoka! v!pĜedpokládaném! mno#ství! 2! 756,4!
m3/rok!pĜi!prĤm.!roþních!srá#kách!600!mm/rok.!
Stáj!%!bude!upravena!pro!vyhrnování!kejdy!shrnovacími!lopatami!do!sbČrného!kanálu!a!následnČ!do!
pĜeþerpávací!jímky.!Podro tové!kanály!jsou!Ĝe ené!jako!pĜeronové,!hnojný!kanál!ukonþený!jízkem!
navazuje!na!svodný!kanál!do!pĜeþerpávací!jímky.!Za!pĜeþerpávací!jímkou!bude!instalován!seprarátor!a!tuhý!podíl!kejdy,!po!separaci,!bude!následnČ!pou#íván!jako!stelivo!do!lehacích!boxĤ.!Tekutá!
kejda!bude!kontinuálnČ!pĜeþerpávána!do!skladovacích,!zastĜe ených!jímek.!Ve kerá!odpadní!voda!
ze!stáje,!þekárny!pĜed!dojením!a!po!dojení!bude!svedena!do!skladovacích!jímek.!!
Z!vodoprávního!hlediska!nemá!ýI"P!k!zámČru!námitky!za!podmínek:!
*

výdejní!plocha!nádr#í!jímek!na!kejdu!musí!mít!zpevnČný!nepropustný!povrch!v! íĜce!pĜíjezdní!vozovky!a! délce!pou#itého! dopravního!prostĜedku.!Po!stranách!bude! chránČna! obrubníky! vyvý enými! nad! terén! o! 0,4! m! a! þelními! nájezdy! vyvý enými! proti! niveletČ! pĜíjezdní! komunikace! jako! ochrana! proti! de Ģovým! vodám.! Plocha! je! spádovaná! do! svého!
stĜedu!k!vpusti!odkanalizované!do!þerpací!nebo!pĜeþerpávací!jímky!stavby.!V!její!blízkosti!
se!musí!zĜídit!výtlak!tlakové!vody!pro!þi tČní!dopravních!prostĜedkĤ!na!výdejní!plo e;!

*

nádr#e!pro!skladování!kejdy!budou!opatĜeny!kontrolním!systémem!monitorujícím!pĜípadné!
netČsnosti!a!únik!skladovaných!látek;!

*

navr#ené!jímky!na!skladování!kejdy!a!podro tové!kanály!nové!stáje!pro!dojnice!!pĜed!uvedením!do!provozu!a!dále!jedenkrát!za!5!let!provedou!zkou ku!vodotČsnosti!provedené!odbornČ!zpĤsobilou!osobou.!

Odpadové hospodáĜství
Nakládání! s! odpady! vznikajícími! pĜi! výstavbČ! je! v! Oznámení! popsáno! v! kap.! B.III.3.1! na! str.! 28.!
Jedná!se!o!tabulku!s!katalogovým!þíslem,!názvem!a!kategorií!odpadu,!bez!uvedení!hmotnosti,!celkem!23!druhĤ,!a!krátký!text!s!odĤvodnČním,!#e!mno#ství!odpadĤ!není!uvedeno,!neboĢ!projekt!výstavby!nebyl!vypracován!do!detailĤ.!!
ýI"P!po#aduje!do!oznámení!doplnit!konkrétní!druhy!a!hmotnosti!odpadĤ,!které!vzniknou!pĜi!demolici!(celkem!tĜí!stavebních!objektĤ),!zejména!s!ohledem!na!mo#nost!výskytu!dal ích!nebezpeþných!
odpadĤ!v!tabulce!neuvedených!%!napĜ.!stavební!materiály!s!obsahem!azbestu!z!izolaþních!konstrukcí!þi!stĜe ní!krytiny,!stavební!odpady!kontaminované!ropnými!látkami!ze!strojního!zaĜízení,!ropné!
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látky!z!vývČvy!þi!stájové!mechanizace,!vyĜazená!elektrozaĜízení,!regulované!látky!v!chladicím!systému!mléþnice!atd.!
Nakládání!s!odpady!produkovanými!pĜi!provozu!je!v!Oznámení!popsáno!v!kap.!B.III.3.2!na!str.!29.!
Jedná!se!o!tabulku!s!katalogovým!þíslem,!názvem,!kategorií!a!hmotností!odpadu,!celkem!9!druhĤ,!a!
krátký!text!s!uvedením,!#e!se!jedná!o!odpady!produkované!v!souþasnosti!navý ené!o!objem!odpadĤ!
produkovaných! po! roz íĜení! chovu! dojnic.! Dle! pĜedcházejícího! popisu! zámČru! bude! ze! vznikající!
kejdy!oddČlena!pevná!þást,!která!bude!pou#ívána!jako!stelivo,!a!kapalná!kejda!bude!vyu#ívána!jako!
statkové!hnojivo!na!pozemcích!provozovatele.!
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Krajský ú$ad - Jiho!eský kraj
Odbor ivotního prost$edí, zem#d#lství a
lesnictví
U Zimního stadionu 1952 / 2

V "eských Bud#jovicích dne 17.07.2014

370 76 "eské Bud#jovice

Posuzování vliv! na ivotní prost"edí - vyjád"ení.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jiho!eský kraj jako p$ísluný
správní orgán podle § 47 odst. 4 a odst. 8 zákona !. 199/1999 Sb., o veterinární pé!i a o
zm#n# n#kterých souvisejících zákon%, ve zn#ní pozd#jích p$edpis%, obdrela dne 17.7.2014
od Krajského ú$adu  Jiho!eský kraj, odboru ivotního prost$edí, zem#d#lství a lesnictví, U
zimního stadionu 1952/2, 370 76 "eské Bud#jovice, oznámení podle zákona !. 100/2011 Sb.,
o posuzování vliv% na ivotní prost$edí a o zm#n# n#kterých souvisejících zákon% ve zn#ní
pozd#jích p$edpis%, týkající se zám#ru Stavební úpravy stáje a dojírny  Zem#d#lské
drustvo Hosín (!.j.: KUJCK 38124/2014/OZZL).
P$edm#tem zám#ru je rekonstrukce, respektive výstavba nové stáje pro dojnice na
míst# stáje stávající. Ta bude kompletn# rozebrána a na stejném míst# bude vystav#na nová
stáj pro 340 ks dojnic se systémem volného ustájení s p$istýlanými lehacími boxy. Sou!asn#
budou z areálu p$emíst#ny ostatní kategorie skotu, !ím dojde k navýení po!tu dobyt!ích
jednotek ze sou!asných 362 DJ na 374 DJ, tedy o 3,4 &. Sou!ástí zám#ru je také vybudování
objektu dojírny s mlé!nicí a dvou nových kruhových jímek. Zám#r bude uskute!n#n ve
stávajícím zem#d#lském areálu v obci Hosín.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jiho!eský kraj nedoporu!uje
p$i stavb# nové stáje vyuití stavebních konstrukcí ze stáje p%vodní. U staveb, ve kterých se
chovají hospodá$ská zví$ata pro produkci potravin, p$ípadn# za$ízení se kterými p$ichází
zví$ata nebo krmivo do p$ímého styku a které byly postaveny p"ed rokem 1986 (zákaz
pouití materiál% s obsahem PCB) a nebyly po této dob# zásadním zp%sobem
zrekonstruovány, je d%vodné p$edpokládat, e nát#rové a stavební hmoty obsahují PCB.
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