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ČÁST A 

 

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
A.1 Oznamovatel  
 
Zemědělské družstvo Hosín 
Hosín 149 
Hluboká nad Vltavou 
IČ: 001 09 339 
 
 
 
Zastupovaný na základě plné moci (viz. příloha): 
 
Ing. František Hezina 
 
Na Folimance 2154/17 
120 00 Praha 2 
 
Telefon: 603 216 983 
E-mail: naturchem@seznam.cz 
 
Provozovna: Rudolfovská 57, 370 01 České Budějovice 
 
 
 

A.2 IČ   
 
472 33 117 
 
 

A.3 Sídlo (bydliště) 
 
Na Folimance 2154/17 
120 00 Praha 2 

 
 

A.4 Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 
 
Ing. František Hezina 
 
Na Folimance 2154/17 
120 00 Praha 2 
Telefon: 603 216 983 
E-mail: naturchem@seznam.cz 
Provozovna: Rudolfovská 57, 370 01 České Budějovice 
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ČÁST B 
     

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
B.I  Základní údaje 
B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 
 
Název záměru 
Stavební úpravy stáje a dojírny – zemědělské družstvo Hosín 
Oznámení podle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění, je zpracováno pro záměr  změny 
ustájení chovu dojnic, kdy po realizaci rekonstrukce stáje zde v tomto zemědělském areálu budou 
ustájeny výhradně dojnice, současně s navýšením počtu dobytčích jednotek ze stávajících 362 DJ 
na 374 DJ, tedy o 3,4 %. Záměr bude uskutečněn v rámci stávajícího zemědělského areálu Hosín, 
okres České Budějovice, Jihočeský kraj.  
 
Zařazení záměru podle přílohy č.1    
Jedná se o změnu záměru, zařazeného v příloze č. 1 k zákonu č.100/2001 Sb., v platném znění,  
v kategorii I 
1.7 Chov hospodářských zvířat s kapacitou nad 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 
500 kg živé hmotnosti)  

Dle zákona 100/2001 Sb., v platném znění, §4, odst. 1, písm. b): 

„Změny záměru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I, pokud má být významně 
zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu 
nebo způsob užívání a nejedná-li se o změny podle písmene a), tyto změny záměrů podléhají 
posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.“ 

Z tohoto důvodu bylo dle §4 odst. (1) písm. b) zákona č.100/2001 Sb., zpracováno oznámení 
podle přílohy č.3. 
 
 
 
 
 
 
B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru 
 
STÁVAJÍCÍ KAPACITY USTÁJENÍ V ZEM ĚDĚLSKÉM AREÁLU HOSÍN 
 
Kravín 
Stáj pro ustájení dojnic o kapacitě 180 ks. Zvířata jsou ustájena volně ve stelivovém provozu. 
Hnůj je ze stáje odklízen 2x denně pomocí mobilní techniky s vyhrnováním na zpevněné hnojiště 
v areálu farmy.  

 
Přístřešek pro telata 
Přístřešek se zpevněnou podlahovou plochou pro 10 ks telat. Zvířata jsou ustájena volně 
stelivově, na hluboké podestýlce. Podestýlka je vyhrnována po vyskladnění pomocí 
mechanizačních prostředků na hnojiště v areálu farmy.  
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VIB (venkovní individuální boxy) 
Plastové boudy s výběhem sloužící pro ustájení telat. Boudy jsou umístěny na zpevněné ploše 
mezi kravínem a seníkem. Projektovaná kapacita je 20 ks.  
 
Teletník 
Stáj pro ustájení telat (mladého dobytka 6 - 24 měsíců) o kapacitě 240 ks. Zvířata jsou ustájena 
volně ve stelivovém provozu – na hluboké podestýlce. Hnůj je ze stáje odklízen podle potřeby 
(cca 1x za 2 měsíce) s odvozem na zpevněné hnojiště v areálu farmy nebo na polní složiště.  
 
 
Stávající stáj - kravín je v havarijním stavebním stavu, dojnice jsou ustájeny v kombiboxových 
ložích, které neodpovídají požadavků pro chov dojnic. Stavební provedení kravína neumožňuje 
přestavbu, stáj bude proto kompletně rozebrána a na stejném místě bude postavena nová stáj. 
Bude použita ocelová konstrukce se sedlovou střechou, stáj bude nezateplená, s intenzivním 
samotížným větráním. 
Stáj bude upravena pro technologický systém volného ustájení s přistýlanými lehacími boxy a 
s vyhrnováním kejdy shrnovacími lopatami do sběrného kanálu a následně do přečerpávací 
jímky. Následně bude kejda kontinuálně přečerpávána do skladovacích, zastřešených jímek 
 
Nová stáj je určena k ustájení krav pouze v produkčním období, krávy stojících na sucho, krávy 
v období porodu a telata budou převezeny na farmu Hrdějovice. Po realizaci záměru tedy budou 
v areálu pouze ustájeny produkční krávy v nově vybudované stáji. 
 
 
 
Stávající stav: 
 

Objekt  Jednotka ks 
Průměrná 
hmotnost 

kg/ks 
Počet DJ 

Kravín Produkce a porod 180 550 198 

VIB Telata do 3 měsíců věku 20 70 3 

Teletník  Mladý dobytek 6 – 24 měsíců 240 330 158 

Přístřešek Telata 3 – 6 měsíců 10 125 3 

Celkem  450  362 

 
 
Nový navrhovaný stav 
 

Objekt 
 

Jednotka ks 
Průměrná 
hmotnost 

kg/ks 
Počet DJ 

Kravín Produkce a porod 340 550 374 

VIB Telata do 3 měsíců věku 0 70 0 

Teletník  Mladý dobytek 6 – 24 měsíců 0 330 0 

Přístřešek Telata 3 – 6 měsíců 0 125 0 

Celkem  340  374 
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Porovnání ustájovacích kapacit: 
                                                            Celkový nárůst:                                       12 DJ 
                                                            Celkový nárůst v % (vztaženo k DJ):      3,4 % 
 
 
V současné době se v areálu nacházejí dva objekty k ustájení jalovic a krav produkčním věku.  
 
 
 
 
Stávající způsob skladování statkových hnojiv a jejich aplikace: 
V současné době je hnůj ze stájových objektů vyhrnován na zpevněné hnojiště, odkud je 
následně převážen na polní hnojiště k aplikaci do půdy. Oplachové vody z dojírny a 
manipulačních ploch jsou v současnosti svedeny do stávající jímky. 
 
 
 
 
PROJEKTOVANÉ KAPACITY A ZP ŮSOB USTÁJENÍ NA FARMĚ HOSÍN 
 
Stávající kravín bude kompletně rozebrán a na jeho místě bude vybudován nový objekt, který 
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 litrů 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).  
 
 
 
 
B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 
 
 

 
Kraj 
Okres 

 
Jihočeský 
České Budějovice  

Město, obec, část obce, osada Hosín  
Katastrální území Hosín 
Lokalita 
 

Umístění v areálu stávajícího zem. družstva  
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Obr. č. 1 – Umístění záměru, širší oblast 

 
 
 
Obr. č.2 – Situování navrhovaných objektů (kravín, dojírna, skladovací jímky)  

 

Areál zem ědělského 
družstva Hosín 

Stávající kravín – rozebrán a 
vystavěn nový kravín pro 
krávy v produkčním věku o 
kapacitě 340 ks 

Stávající sklad – stavebně 
upraven na nový objekt 
dojírny, mléčnice a  
sociálního zařízení 

Stávající skladový objekt – 
rozebrán a na jeho místě 
vystavěny nové skladovací 
jímky kejdy 
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B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
 
Záměrem investora je rekonstrukce stávající stáj, která již nevyhovuje nárokům pro 
vysokoužitkové dojnice.  
Stávající stáj je v havarijním stavebním stavu, dojnice jsou ustájeny v kombiboxových ložích, 
které neodpovídají požadavkům na chov dojnic. Stavební provedení současného kravína 
neumožňuje přestavbu. Stávající stáj bude tedy kompletně rozebrána a na stejném místě bude 
vystavěna nová stáj. 
Stáj bude upravena pro technologický systém volného ustájení s přistýlanými lehacími boxy a 
s vyhrnováním kejdy shrnovacími lopatami do sběrného kanálu a následně do přečerpávací 
jímky. Za přečerpávací jímkou bude instalován separátor a tuhý podíl kejdy, po separaci, bude 
následně používán jako stelivo do lehacích boxů.  
Tekutá kejda bude kontinuálně přečerpávána do skladovacích, zastřešených jímek. Veškerý 
odpad ze stáje, čekárny před dojením a po dojení bude skladován v zastřešené jímce. 
 
 
Nové uspořádání stájí bude zcela odpovídat současným požadavkům jak z hlediska ochrany 
životního prostředí, tak z hlediska požadavků na chov zvířat, stanovených pro naše provozy i 
zemědělské farmy provozované v rámci EU. 
Individuální přístup k jednotlivým dojnicím je umožněn efektivním využíváním výpočetní 
techniky, což vede k dokonalému přehledu o zdravotním stavu, užitkovosti a dalších aspektech u 
jednotlivých zvířat, což vede opět ke zvýšení kondice zvířat, tím i ke zvýšení užitkovosti a 
v konečném důsledku i ke snížení nákladů na produkci mléka. 
 
Další pracovní úkony budou prováděny pomocí mobilní mechanizace (např. manipulace s 
objemnými krmivy). Po realizaci záměru bude zemědělský areál Hosín zaměřen pouze na chov 
dojnic a produkci mléka.  
Záměrem tak dojde k navýšení počtu ustájených dojnic ze stávajících 180 na navrhovaných 340 
ks. Současně však bude z areálu odvezen stávající dobytek v mimoprodukčním věku (telata, 
jalovice, mladý dobytek), tedy celkový nárůst oproti stávajícímu stavu bude 3,4 % dobytčích 
jednotek.  
 
Změna ustájení chovu dojnic v areálu farmy bude zahrnovat: demolici stávajícího kravína pro 
180 ks dojnic, výstavbu nové stáje pro 340 ks dojnic, stavební úpravy stávajícího skladu na 
dojírnu a výstavbu dvou zastřešených jímek pro skladování kejdy. 
 
Co se týče možných vlivů na životní prostředí, uvádíme následující skutečnosti: 

•   Hlukové zatížení posuzované lokality se nebude významně měnit. Stelivo (separát) je 
získáváno z kejdy produkované přímo na farmě, stelivo nebude nutné, oproti stávajícímu 
stavu, dovážet 

•   Dojde k zásadní změně s nakládání s hnojivy, kdy stávající stav ukládání hnoje do 
otevřeného hnojiště a následný rozvoz na pozemky pomocí otevřených valníků bude 
zrušen a nahrazen technologií, kdy kejda bude průběžně shrnována z prostoru kravína a 
přečerpávána do uzavřených jímek a následně odvážena na pozemky k hnojení pomocí 
uzavřených cisteren. Dojde tedy k výraznému omezení zápachu ze zemědělského areálu.  

•   Dojde k mírné změně v charakteru dopravy, do areálu nebude již nutné dovážet stelivo, 
naopak dojde k mírnému navýšení dovozu krmiva (pouze v rozsahu navýšení dobytčích 
jednotek o 3,4 %). Současný odvoz hnoje na korbách valníků bude nahrazen odvozem 
kejdy v uzavřených cisternách. 
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•   V rámci areálu dojde k navýšení produkce mléka v rozsahu navýšení počtu dojnic ze 
současných 180 ks na projektovaných 340 ks. 

•   Dojde k mírnému nárůstu spotřeby vody pro dojnice (pouze v rozsahu celkového 
navýšení dobytčích jednotek o 3,4 % v areálu), dojde k navýšení spotřeby oplachových 
vod v dojírně, v rozsahu navýšení dojnic ze 180 na 340 ks. 

 
Jiné vlivy na životní prostředí nepředpokládáme, a to zejména z důvodu, že se nejedná o 
rozšíření záměru mimo areál farmy, pouze o přestavbu areálu a změny v charakteru a technologii 
ustájení. 
 
 
 
B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a 
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
 
Projektovaný záměr umožní plnit současné požadavky na chov zvířat. Nová produkční stáj, 
určená pro chov dojnic, bude dobře větratelný objekt využívající přirozeného odvětrání stájového 
objektu hřebenovou štěrbinou a stahovací plachtou v bočních stěnách. Soustředění většího 
množství dojnic v jednom stájovém objektu sníží provozní náklady. Individuální přístup 
k jednotlivým dojnicím bude umožněn efektivním využíváním výpočetní techniky, což povede 
k dokonalému přehledu o zdravotním stavu, užitkovosti a dalších aspektech u jednotlivých zvířat, 
což vede opět ke zvýšení kondice zvířat, tím i ke zvýšení užitkovosti a v konečném důsledku i ke 
snížení nákladů na produkci mléka. 
Pro realizaci záměru byla zvažována pouze 1 varianta, která je předkládána v Oznámení.   
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Předkládaná varianta  
 
Obr.č.3 – Situační nákres 
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Možná realizace záměru z hlediska vhodného výběru lokality 
Posuzovaná lokalita pro přestavbu kravína a změnu v ustájení dojnic v zemědělském areálu 
Hosín, navazuje technologicky na stávající areál farmy. Pro provoz projektovaného záměru není 
třeba dobudovat nové inženýrské sítě, bude využito stávajících rozvodů. Obslužné komunikace 
v areálu není třeba rozšiřovat, zůstanou beze změn. Záměr bude situován do areálu farmy, 
k záboru nové půdy nedojde.  
 
 
Soulad s územním plánem obce Hosín 
V rámci zpracování Oznámení byla podána žádost o vyjádření k záměru „Přestavba kravína – 
nová stáj Hosín“ z hlediska souladu s územním plánem obce. Vyjádření bylo vydáno Stavebním 
úřadem Magistrátu města České Budějovice (viz. příloha). 
 
 
 
Shrnutí realizovatelnosti předkládané  varianty 
Z výše uvedeného textu je zřejmé, že záměr je z hlediska územního plánu možný a 
realizovatelný.  
 
 
Nulová varianta 
V případě nulové varianty nedojde ke zlepšení podmínek v ustájení dojnic ve stávajícím objektu. 
Dále nedojde ke zlepšení welfare zvířat, úroveň zůstane stejná. V budoucnu by ustájení a chov 
dojnic muselo být v tomto areálu zrušeno úplně.   
 
 
 
B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení 

Stavební objekty: 
 
SO 01 Stáj pro 340 dojnic včetně přečerpávací jímky 
SO 02 dojírna s čekárnou a technologické a sociální zázemí 
SO 09 Skladovací jímka – kapacita 2 800 m3 

SO 10 Skladovací jímka – kapacita 2 800 m3 

SO 11 Výdejní plocha 
 
 
SO 01 Stáj 
Stavební objekt SO 01, je pětiřadá stáj, s krmným stolem uprostřed. Ustájení je volné boxové 
stelivové. V objektu je 340 lehacích boxů o rozměrech 1,2 x 2,5 m. Stelivové lože bude 
přistýláno separátem dle potřeby. 
Směsná krmná dávka je zakládána krmným vozem do žlabových prostorů krmného stolu. Poměr 
krmení je přizpůsoben zootechnikem aktuálním potřebám. Žlabový prostor široký 900 mm je 
opatřen kyselinovzdornou dlažbou. Velkoobjemové vyhřívané napájecí žlaby jsou situovány 
v průchodech krmniště. Napájecí žlaby jsou přístupné z obou delších stran. Výsledná délka 
napájecích hran je 32 m. 
Kejda je odklízena pomocí podroštových kanálů, které jsou pod zaroštovanými chodbami. 
Podroštové kanály jsou řešené jako přenorové. Hnojný kanál, ukončený jízkem, navazuje na 
svodný kanál do přečerpávací jímky. 
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SO 02 Dojírna 
Dojírna je navržena do existujícího objektu, který je v současnosti využíván jako sklad. Objekt 
bude stavebně upraven pro potřeby mléčnice a sociálního zařízení. Je navržena kruhová dojírna 
s 24 dojícími stáními v rybinovém provedení. 
Čekárna před dojením je projektována pro kapacitu 100 dojnic, plocha pro jednu dojnici je 1,5 
m2. Nástupní plocha a odchozí uličky jsou odděleny zábranami. Plynulý nástup na dojírnu je 
zajištěn posuvným mechanickým přiháněčem. Odpadní voda z čekárny a dojírny je svedena do 
přečerpávací jímky. 
Zázemí bude tvořeno šatnou a sociálním zařízením, kanceláří, skladem desinfekce a především 
strojovnou s mléčnicí, ve které je umístěn chladící tank na mléko o objemu 12 000 litrů. Chladící 
tank je doplněn protiproudým předchladičem voda – mléko, a vlastní chladící agregáty jsou 
vybaveny rekuperací pro získávání tepla z mléka k předehřátí TUV. 
Tento navrhovaný systém dojírny umožňuje kontinuální provoz s pohodou pro zvířata i obsluhu 
s vysokou produktivitou práce, při zachování individuální péče o dojnice. 
 
 
Odkliz kejdy 
Odkliz kejdy z podroštových kanálů pod roštovými pohybovými chodbami (hnojné chodby a 
krmiště, prostor u napájecích žlabů) je navržen pomocí přeronových kanálů. Předností těchto 
kanálů je kontinuální odkliz, zásadně bez přídavku technologické vody. Princip tohoto systému 
spočívá v tom, že v bezspádovém kanálu, na jehož konci je jízek, se kumuluje směs pevných 
výkalů, moči, nepatrných zbytků krmiva, steliva a nezbytné části vody až do počátku funkce 
přeronu. Po určitém období (14 – 30 dní) se vytváří homogenní vrstva kejdy se specifickým 
sypným úhlem směrem ke konci kanálu s jízkem. Dochází tak ke kontinuálnímu posunu kejdy, 
kdy přítok je roven odtoku . 
Ke skladování kejdy a odpadní vody z čištění a desinfekce technologických provozů a zařízení, 
včetně kontaminované vody z přilehlých ploch jsou navrženy dvě kruhové, částečně zapuštěné 
betonové nádrže o průměru 20 m a výšce 10 m. Skladovací objem jedné je 2 800 m3, celkově 
tedy 5 600 m3. Jímky budou zastřešené polypropylenovou plachtou. Velikost nádrží odpovídá 
požadované půlroční skladovací kapacitě. Pro výpočet bylo uvažováno s produkcí kejdy tekuté, 
s obsahem sušiny 7,5 %. 
 
Výdejní plochu bude tvořit betonová izolovaná odkanalizovaná plocha pro stání mobilních 
prostředků při vyskladňování nádrží. 
 
 
 
 
B.I.7 Předpokládaný termín zahájení záměru a jeho dokončení 
 
Předpokládané zahájení výstavby:                  září 2014 
Předpokládaný termín ukončení výstavby:     prosinec 2014  
 
 
 
 
B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků 
 
Obec:   Hosín 
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B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat 
 

1. Stavební povolení ke stavbě stáje (Stavební úřad České Budějovice)  
2. Stanovisko ke změně stavby a povolení k provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje 

podle §11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, (Krajský Úřad Jihočeského kraje) 
 

 
 

B.II Údaje o vstupech 
B.II.1 Půda 
 
Seznam dotčených parcel: 
                                                     217/3, 235/2, 235/3, 235/4, 235/6, 235/7, 235/8, 235/10, 235/11 
 
Stavební a pozemkové parcely nemají žádný způsob ochrany.  K novému záboru půdy fakticky 
nedojde. Navrhované stavení objekty budou vybudovány na místech stávajících staveb, v rámci 
zemědělského areálu. 
 
 
 
Zranitelné oblasti: 
Katastrální území Hosín nepatří do zranitelných oblastí, jak je uvedeno v seznamu  stanovených 
zranitelných oblastí  (nařízení vlády č. 262/2012 Sb., kterým se mění n.v. 103/2003 Sb.,  o 
stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání 
plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech). V tomto předpisu je upraveno 
používání a skladování statkových hnojiv, dále je zde  stanoveno období zákazu hnojení a  
množství dusíku aplikovaného na zemědělskou půdu. Tento legislativní předpis rovněž stanoví 
střídání plodin a provádění protierozních opatření ve zranitelných oblastech.  
Aplikace hnojiv - kejdy bude prováděna na plochách stávající orné půdy, na které je 
v současnosti aplikován hnůj ze stávajícího provozu zemědělského areálu. Aplikace bude 
prováděna podle potřeb, dle zásad správné zemědělské praxe a aktuálních agrotechnických 
postupů. 
Při aplikaci hnojiv – kejdy bude postupováno v souladu se schváleným aktualizovaným 
Rozvozovým plánem. 
 
 
Plochy vhodné k aplikaci hnojiv: 
 
V současné době je celková plocha polních pozemků pro aplikaci hnojiv (orná půda) 
provozovatele 1 000 ha.  
 
S ohledem na stávající stájovou kapacitu, způsob ustájení a množství oplachových vod, je 
v současné době v areálu produkováno následující množství kejdy a hnoje: 
 
Stávající stav:    
                                  kejda a močůvka:  2 084 m3 
                                  hnůj:                      4 060 m3 (3 451 tun) 
 
Veškerá tato hnojiva jsou v současnosti odvážena na pozemky investora k aplikaci do půdy. 
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Nový stav:    
                                  kejda:  9 290 m3 
 
Kejda bude během dvou dnů přesunuta z přečerpávací jímky do skladovacích jímek, které jsou 
součástí navrhovaného záměru. Zde bude skladována po dobu 6 měsíců a po té aplikována. 
Skladovací velikost jímek je projektována o 20 % větší než produkce kejdy. 
Plocha pozemků určených k aplikaci hnojiv (kejdy) je dostačující, nové pozemky nebudou 
využívány. Intenzita hnojení a množství kejdy aplikované do půdy bude upřesněno dle 
agrotechnických postupů investora, s ohledem na zásady správné zemědělské praxe. 
 
 

Výpočet přívodu dusíku do půdy ve statkových hnojivech, současný stav 

Statkové hnojivo 

Výroba statkových 
hnojiv 

(t/rok) 

Průměrný přívod N do 
půdy (dle vyhl. č. 

274/1998 Sb.) 

(kg/t) 

Celkový přívod N 

(kg/rok) 

Hnůj hovězí 3 451 5,0 17 255 

Kejda  2 084 3,2 6 669 

Celkem TSH (t/rok) 5 535   

Celkem produkce 
dusíku (kg/rok)   23 924 

 
Celková bilance dusíku 

Celkem produkce dusíku (kg/rok) 23 924 

Celkem výměra orné půdy (ha) 1 000 

Přívod N do půdy ve statkových hnojivech (kg/ha) 23,9 

 
 
 

Výpočet přívodu dusíku do půdy ve statkových hnojivech, stav po realizaci záměru 

Statkové hnojivo 

Výroba statkových 
hnojiv 

(t/rok) 

Průměrný přívod N do 
půdy (dle vyhl. č. 

274/1998 Sb.) 

(kg/t) 

Celkový přívod N 

(kg/rok) 

Kejda  9 290 3,2 29 728 

Celkem TSH (t/rok) 9 290   

Celkem produkce 
dusíku (kg/rok) 

  29 728 
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Celková bilance dusíku 

Celkem produkce dusíku (kg/rok) 29 728 

Celkem výměra orné půdy (ha) 1 000 

Přívod N do půdy ve statkových hnojivech (kg/ha) 29,7 

 
 
Po realizaci záměru tedy dojde k navýšení aplikace dusíku na jeden hektar orné půdy ze 
současných 23,9 kg/ha na 29,7 kg/ha. 
 
V rozvozném plánu je třeba zohlednit přívod dusíku do půdy, který je limitován v nařízení vlády, 
o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání 
plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, v platném znění. Průměrná dávka 
přívodu dusíku na hektar orné půdy nesmí překročit 170 kg N/ha. Při konkretizaci požadavků na 
hnojení je dále stanovena max. dávka pro jednorázové hnojení na vymezených půdách - 80 kg 
N/ha.  
Množství dusíku aplikovaného do půdy po realizaci záměru je podlimitní i pro požadavky 
zranitelných oblastí. Společnost má k dispozici dostatečné množství pozemků k aplikaci kejdy, 
jako hnojiva do orné půdy, která bude vznikat v areálu družstva po realizaci záměru. 
 
 
 
 
B.II.2 Voda 
 
Potřeba technologické vody pro napájení zvířat, úklid stájových prostor, dojírny.  
 
Stávající stav 
V současnosti je voda využívána k napájení zvířat, k úklidu stájových prostor, pro potřeby 
dojírny. Charakter potřeby vody se po realizaci záměru nezmění, pouze dojde ke změnám 
kapacity odběru vody. 
 
Napájecí voda:                                        25 490 l/den                        9 304 m3/rok 
Oplachy, sociální zařízení:                       1 055 l/den                           385 m3/rok 
 
Celkem                                                   26 545 l/den                        9 689 m3/rok 
 
 
 
Nový stav 
 
Napájecí voda: 
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Hygienické zařízení pro obsluhu: 

 
 
Vody pro čištění a desinfekci technologických provozů a zařízení: 

 
 
Spotřeba vody celkem: 
 
Celková spotřeba vody za den                                         36 410 l/den 
Celková spotřeba vody za rok                                         13 290 m3/rok 
 
 
Celkové navýšení vody oproti stávajícímu stavu tedy bude 9 865 l/den (3 601 m3/rok). 
Zdroj pitné vody zůstane zachován, v současné době je voda odebírána z vodovodního řádu 
společnosti ČEVAK. V areálu je v současnosti instalován vodoměr QM 15, který je kapacitně 
dostačující. Dle vyjádření provozovatele je kapacita vodovodního řádu dostatečná a navýšení 
odběru vody na 36 410 l/den je možné. 
 
 
 
 
B.II.3 Surovinové a energetické zdroje 
 
Energetické zdroje 
 
Potřeba elektrické energie bude zajištěna napojením na trafostanici, která se nachází v areálu.   
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Ostatní energetické nároky 
 
Veškeré energetické nároky budou kryty zvýšenou spotřebou el. energie. 
 
 
Surovinové zdroje 
 
Spotřeba steliva – pokles 
 
V současnosti je využívána jako stelivo sláma, kterou je nutné do areálu dovážet. Stávající roční 
spotřeba činí cca 921 tun slámy za rok. 
Změnou charakteru ustájení a změnou zastoupení dobytka dojde ke změně, respektive slámu 
nebude již nutné do areálu dovážet, jako stelivo pro stlané lože bude využíván separát získávaný 
přímo v areálu, separací kejdy. 
 
Realizací záměru dojde ke změně steliva, do areálu nebude již dovážena sláma ke stlaní. 
 
 
 
Spotřeba krmiv – nárůst 
 
Množství krmiv je především závislé na krmných dávkách a druhu krmeného dobytka. pro 
stanovení bilance spotřeby krmiv pro stávající stav a navrhovaný nový stav bylo vycházeno 
z průměrných denních dávek pro jednotlivé kategorie dobytka. 
 
Stávající stav – spotřeba krmiv: 
                                                            senáž          1 562,2 tun/rok 
                                                            siláž            1 138,8 tun/rok 
                                                            seno                160,6 tun/rok 
                                                            jádro               445,3 tun/rok 
                                                            LKS                416,1 tun/rok 
Celkem:                                                                     3 723 tun/rok 
 
 
Nový stav – spotřeba krmiv: 
                                                            senáž          1 489,2 tun/rok 
                                                            siláž            1 489,2 tun/rok 
                                                            seno                124,1 tun/rok 
                                                            jádro               469,4 tun/rok 
                                                            LKS                620,5 tun/rok 
Celkem:                                                                     4 192 tun/rok 
 
Po realizaci záměru tak dojde k nárůstu potřeby krmiva pro dobytek o 469 tun/rok. 
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B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (n apř. potřeba souvisejících staveb) 
 
Doprava vstupních a výstupních surovin bude uskutečňována po stávajících komunikacích, nové 
komunikace nebude nutné vystavět. Po realizaci záměru, kdy bude na pole odvážena pouze kejda 
k aplikaci do půdy, bude využíváno pouze účelové komunikace, která je vedena severním 
směrem od zemědělského areálu, východním směrem mimo obec Hosín. Tímto dojde 
k výraznému snížení vlivu dopravy na obydlené objekty a obyvatelstvo v obci oproti stávajícímu 
stavu. 
Nárůst dopravních nároků souvisí pouze s odvozem kejdy na pozemky ke hnojení a přepravou 
krmiva. Naopak po realizaci záměru nebude již nutné dovážet slámu určenou ke stlaní, jako 
stelivo bude využíváno separátu, který bude získáván z kejdy. 
 
 
 
Obr.č.4 – Grafické znázornění hlavní dopravní trasy k vyvážení kejdy z areálu na pozemky a 
dovozu surovin z pozemků do areálu 
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Intenzita dopravy 
 
Dovoz surovin, steliva, odvoz hnoje, kejdy: 

 
stávající stav 

t/rok 
počet vozidel za 

rok 
nový stav 

t/rok 
počet vozidel 

za rok 
navýšení/snížení 

senáž 
(1 vozidlo 16 t) 

1 562,2 98 1 489,2 93 

 

siláž 
(1 vozidlo 16 t) 

1 138,8 71 1 489,2 93 

seno 
(1 vozidlo 13 t) 

160,6 13 124,1 10 

jádro 
(1 vozidlo 10 t) 

445,3 45 469,4 47 

LKS 
(1 vozidlo 10 t) 

416,1 42 620,5 62 

sláma 
(1 vozidlo 13 t) 

921 71 0 0 

hnůj 
(1 vozidlo 12 t) 

3 451 288 0 0 

kejda 
(1 vozidlo 14 m3) 

2 084 149 9 290 664 

Celkem  777  969 
navýšení 
celkem 

192 jízd/rok 
 
 
V současné době k dopravě surovin do areálu a k odvozu hnojiva na pozemky je využíváno 
částečně místních komunikací a částečně polní cesty. 
Po realizaci záměru je uvažováno, že k dovozu vstupních surovin do areálu a k odvozu kejdy na 
pozemky bude využita pouze účelová komunikace vedená severním směrem od areálu, mimo 
zastavěné území obce. Tímto opatřením by došlo k výraznému snížení vlivu obslužné dopravy na 
obyvatelstvo v obci (emise, hluk, zápach). 
Část krmiv (jádro, LKS) je do areálu dovážena subdodavatelskou společností po veřejné 
příjezdové komunikaci. Tento charakter dovozu se nezmění. 
Pro stanovení intenzity dopravy a množství emisí z dopravy je nutné hodnoty z výše uvedené 
tabulky násobit 2 x. Je nutné uvažovat s jízdou zpět, tedy s jízdou prázdného automobilu na 
pozemek, případně do areálu při odvozu kejdy. Tedy celkový roční nárůst reálných 
provedených jízd po realizaci záměru bude 384 jízd / rok. 
 
 
V době sklizně, která probíhá cca 3 týdny v roce, při předpokládané pracovní době 12 h/den, 
bude intenzita přepravy spojené se záměrem následující:  
 
Počet jízd, stávající stav: 680 jízd při sklizni, tj. 340 průjezdů (do areálu plně naložené NA) a 340 
průjezdů (z areálu prázdné NA) 
Množství hodin při sklizni: 21 x 12 = 252 h 
Počet průjezdů obcí v době sklizně: 2,7 NA/h.  
 
 
Počet jízd, nový stav: 610 jízd při sklizni, tj. 305 průjezdů (do areálu plně naložené NA) a 305 
průjezdů (z areálu prázdné NA) 
Množství hodin při sklizni: 30 x 12 = 360 h 
Počet průjezdů mimo obec v době sklizně: 1,7 NA/h.  
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V době hnojení, která probíhá cca 2 týdny na podzim a dva týdny na jaře, při předpokládané 
pracovní době 12 h/den, bude intenzita přepravy spojené se záměrem následující:  
 
Počet jízd, stávající stav: 874 jízd při hnojení, tj. 437 průjezdů (z areálu plně naložené NA) a 437 
průjezdů (do areálu prázdné NA) 
Množství hodin při hnojení: 28 x 12 = 336 h 
Počet průjezdů obcí v době hnojení: 2,6 NA/h.  
 
Počet jízd, nový stav: 1 328 jízd při hnojení, tj. 664 průjezdů (z areálu plně naložené NA) a 664 
průjezdů (do areálu prázdné NA) 
Množství hodin při hnojení: 28 x 12 = 336 h 
Počet průjezdů mimo obec v době hnojení: 4,0 NA/h.  
 
 
Po realizaci záměru lze tedy uvažovat s reálným snížením dopravy spojeným s dovozem 
surovin do areálu o 1 průjezd za hodinu. Naopak v období aplikace kejdy na pozemky je 
možné uvažovat s reálným navýšením dopravy o jedno až dvě vozidla za hodinu. Vstupní 
suroviny do areálu a kejda z areálu budou dováženy po komunikaci mimo zastavěné území obce. 
S ohledem na plánovanou změnu trasy z areálu na pozemky a s ohledem na fakt, že kejda bude  
v době hnojení odvážena v uzavřené cisterně, oproti stávajícímu stavu, kdy hnůj byl odvážen na 
otevřených valnících, dojde k výraznému omezení možného zápachu z manipulace se statkovými 
hnojivy. 
 
 
 

B.III Údaje o výstupech 
 
B.III.1 Emise do ovzduší 

B.III.1.1 Emise základních znečišťujících látek 

 
A. Emise z dopravy 
 
Období sklizně a hnojení 
Nárůst přepravy pro posuzovaný záměr je 192 vozidel, respektive 384 jízd za rok. 
Pro výpočet emisí, které vznikají při technologické přepravě, byly použity emisní faktory 
odpovídající danému typu nákladních vozidel – program MEFA.  
 
HDV EURO 2 - 20 km/h (stávající stav) 

ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKA 
EMISNÍ FAKTOR 

(g/km) 
EMISNÍ FAKTOR 

(g/m/s) 
POČET AUT 
(auta/rok) 

NAJETÉ KM 
(km) 

MNOŽSTVÍ ZL 
(g/den) 

MNOŽSTVÍ ZL 
(kg/r) 

CO 7,4743 2,07619E-06 1554 0,5 5807,531 498,4797528 

NOx 24,0105 6,66958E-06 1554 0,5 18656,159 1601,320271 

PM10 0,8006 2,22389E-07 1554 0,5 622,066 53,3940155 

Uhlovodíky 3,0934 8,59278E-07 1554 0,5 2403,572 206,3065795 

Benzo(a)Pyren 1,90E-07 5,28611E-14 1554 0,5 0,00015 1,26916E-05 
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HDV EURO 2 - 20 km/h (nový stav) 

ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKA 
EMISNÍ FAKTOR 
(g/km) 

EMISNÍ FAKTOR 
(g/m/s) 

POČET AUT 
(auta/rok) 

NAJETÉ KM 
(km) 

MNOŽSTVÍ ZL 
(g/den) 

MNOŽSTVÍ ZL 
(kg/r) 

CO 7,4743 2,07619E-06 1938 0,5 7242,597 621,6562168 

NOx 24,0105 6,66958E-06 1938 0,5 23266,175 1997,013311 

PM10 0,8006 2,22389E-07 1938 0,5 775,781 66,5879035 

Uhlovodíky 3,0934 8,59278E-07 1938 0,5 2997,505 257,2858115 

Benzo(a)Pyren 1,90E-07 5,28611E-14 1938 0,5 0,00018 1,58277E-05 

 
 

Znečišťující látka (nárůst)                            Roční množství 

                                                                                (kg/rok) 

CO                                                                          123,176 

NOx                                                                        395,693 

PM10                                                                         13,194 

Uhlovodíky                                                               50,979 

Benzo(a)pyren                                                        3,14.10-6 

 

Celkové množství znečišťujících látek z nárůstu přepravy je velmi nízké a jeho vliv na imisní 
pozadí lokality je zanedbatelný.  

   

 

B. Emise z chovu skotu – emise amoniaku 

Chov skotu je doprovázen emisí amoniaku do ovzduší. Realizací tohoto záměru dojde k mírnému 
navýšení kapacity chovu skotu v posuzované lokalitě. V dalším textu budou porovnány emise 
amoniaku ze stájových objektů a technologie při současném stavu a po realizaci záměru. Pro 
výpočet emisí je použito emisních faktorů pro chov skotu uvedených v metodickém pokynu 
odboru ochrany ovzduší: „k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 2014/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a 
k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů“ 
 
 
Chov dojnic a ostatního skotu – současný stav 
 
Emise amoniaku 

Kategorie zvířat 
Počet zvířat 

(ks) 
Emisní faktor 

(kg NH3/zvíře/rok) 
Roční emise NH3 

(kg/rok) 
Kravín -  Dojnice a porod 180 24,5 4 410 

VIB – telata do 3 měsíců věku 20 13,7 247 

Teletník – mladý dobytek 6 – 24 měsíců 240 13,7 3 288 

Přístřešek – telata 3 – 6 měsíců 10 13,7 137 

Celkem 450  8 082 
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Zařazení stávajícího zdroje 
 
Vyjmenovaný stacionární zdroj 
Podle přílohy č.2 zákona č.201/2012 Sb. je chov skotu zařazen pod  
Kód 8 
Chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně 
 
Zemědělský zdroj má dále ohlašovací povinnost do IRZ, pokud dojde v daném roce k překročení 
ohlašovacího prahu dle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního 
prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životného prostředí, 
v platném znění, je stanovená limitní hodnota roční emise amoniaku do ovzduší pro ohlašovací 
povinnost 10 tun. 
 
 
 
Skutečný hmotnostní tok amoniaku v posuzované lokalitě – stávající stav  
Emise amoniaku, v posuzované lokalitě budou sníženy o množství amoniaku emitovaného při 
aplikaci statkových hnojiv, která je prováděna ve formě hnoje a kejdy na plochách orné půdy a 
luk.  
 
 
Snížení emisního faktoru - dojnice 

Technologie Emisní faktor 
 

(kg NH3/zvíře/rok) 

Snížení emisního faktoru 
NH3 
(%) 

Redukovaný emisní 
faktor 

(kg NH3/zvíře/rok) 
Stáj 10 15 8,5 
Hnůj 2,5 0 2,5 
Zapravení na pole 12 35 7,8 
Celkem 24,5  18,8 

 
 
Snížení emisního faktoru – telata, jalovice 

Technologie Emisní faktor 
 

(kg NH3/zvíře/rok) 

Snížení emisního faktoru 
NH3 
(%) 

Redukovaný emisní 
faktor 

(kg NH3/zvíře/rok) 
Stáj 6 30 4,2 
Hnůj 1,7 0 1,7 
Zapravení na pole 6 35 3,9 
Celkem 13,7  9,8 

 
 
 
 
Chov dojnic – navrhovaný stav 
 
Emise amoniaku 

Kategorie zvířat 
Počet zvířat 

(ks) 
Emisní faktor 

(kg NH3/zvíře/rok) 
Roční emise NH3 

(kg/rok) 
Kravín -  Dojnice 340 24,5 8 330 

Celkem 340  8 330 
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Zařazení nového zdroje 
 
Vyjmenovaný stacionární zdroj 
Podle přílohy č.2 zákona č.201/2012 Sb. je chov skotu zařazen pod  
Kód 8 
Chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně 
 
Zemědělský zdroj má dále ohlašovací povinnost do IRZ, pokud dojde v daném roce k překročení 
ohlašovacího prahu dle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního 
prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životného prostředí, 
v platném znění, je stanovená limitní hodnota roční emise amoniaku do ovzduší pro ohlašovací 
povinnost 10 tun. 
 
 
Skutečný hmotnostní tok amoniaku v posuzované lokalitě – nový navrhovaný stav  
Emise amoniaku, v posuzované lokalitě budou sníženy o množství amoniaku emitovaného při 
aplikaci statkových hnojiv, která je prováděna ve formě kejdy na plochách orné půdy a luk.  
 
Snížení emisního faktoru - dojnice 

Technologie Emisní faktor 
 

(kg NH3/zvíře/rok) 

Snížení emisního faktoru 
NH3 
(%) 

Redukovaný emisní 
faktor 

(kg NH3/zvíře/rok) 
Stáj 10 25 7,5 
Kejda 2,5 80 0,5 
Zapravení na pole 12 30 8,4 
Celkem 24,5  16,4 

 
 
 
Skutečný hmotnostní tok amoniaku v posuzované lokalitě – souhrn:  
 
Skutečné emise amoniaku - stávající stav 

Kategorie zvířat 
Počet zvířat 

(ks) 
Emisní faktor 

(kg NH3/zvíře/rok) 
Roční emise NH3 

(kg/rok) 
Kravín -  Dojnice a porod 180 18,8 3 384 

VIB – telata do 3 měsíců věku 20 9,8 196 

Teletník – mladý dobytek 6 – 24 měsíců 240 9,8 2 352 

Přístřešek – telata 3 – 6 měsíců 10 9,8 98 

Celkem 450  6 030 

 
Skutečné emise amoniaku – nový stav 

Kategorie zvířat 
Počet zvířat 

(ks) 
Emisní faktor 

(kg NH3/zvíře/rok) 
Roční emise NH3 

(kg/rok) 
Kravín -  Dojnice 340 16,4 5 576 

Celkem 340  5 576 

 
 
 
 
 
 

Celkový pokles, po realizaci záměru, roční emise amoniaku z chovu skotu: 
 

6 030 – 5 576 = 454 kg amoniaku / rok 
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C. Emise z chovu skotu – emise pachu 
 
Složení pachových látek, které tvoří celkový nepříjemný čichový vjem doprovázející každou 
živočišnou výrobu, je velmi rozmanité. Hlavními pachovými látkami jsou amoniak, sirovodík, 
indoly, skatol, merkaptany a jiné dusíkaté a sirné organické látky, které vykazují záporný 
hedonický efekt. Snížení emisí amoniaku v posuzované lokalitě po realizaci záměru byl 
vyhodnocen v tabulkové podobě a činí 454 kg/rok. Vzhledem ke změně ustájení dojnic a 
způsobu nakládání s hnojivem – kejdou, dojde tedy po realizaci záměru ke snížení celkových 
emisí amoniaku z ustájení skotu a tedy i množství imisí, u kterých je možné uvažovat s určitým 
vlivem na nejbližší obytné objekty. 
Respektive navrhovanými provozními opatřeními lze předpokládat naopak snížení emisí pachu a 
jejich vlivu na nejbližší obytné území oproti stávajícímu stavu. Pro přehlednost uvádíme 
nejvýznamnější plánovaná opatření za účelem minimalizace vlivu pachu: 
 
1. Kejda bude automaticky vyhrnována, po přečerpání bude uskladněna v uzavřených jímkách, 
oproti stávajícímu stavu, kdy je hnůj vyhrnován na otevřené zpevněné hnojiště. 
2. Kejda bude následně na pozemky k hnojení odvážena v uzavřených cisternách, oproti 
stávajícímu stavu, kdy je hnůj odvážen pomocí otevřených valníků 
3. Jako hlavní komunikace, určená k příjezdu do a z areálu, bude výhradně používána účelová 
komunikace vedoucí severním směrem od areálu, východním směrem mimo zastavěné území 
obce, oproti stávajícímu stavu, kdy část dopravy byla vedena rovněž skrz zastavěnou část obce. 
 
 
D. Chladiva – chladící systém nádrže na mléko 
 
Součástí nové, navrhované dojírny bude rovněž nový chladící systém. Jsou zde navržena 
chladiva na bázi fluorovaných plynů, které podléhají kontrole těsnosti podle zákona č.73/2012 
Sb., resp. dle Nařízení ES č. 842/2006. Kontrola těsnosti chladících zařízení bude pravidelně 
prováděna v intervalech stanovených tímto Nařízením certifikovanou osobou.   
 
 
 
 
B.III.2 Odpadní vody 
B.III.2.1 Produkce odpadních vod, dešťové vody 
 
Celková produkce odpadních vod, splaškové vody 
 
Splaškové a odpadní vody ze současného provozu jsou odváděny do stávající jímky a následně 
jsou odváženy společně s kejdou a močůvkou na polní pozemky ke hnojení. 
 
Součástí záměru je vybudování dvou skladovacích jímek. Ke skladování kejdy a odpadní vody 
z čištění a desinfekce technologických provozů jsou navrženy dvě kruhové, částečně zapuštěné 
betonové nádrže o průměru 20 m a výšce 10 m. Skladovací objem jedné je 2 800 m3, celkově 
tedy 5 600 m3. Jímky budou zastřešené polypropylenovou plachtou. Velikost nádrží odpovídá 
požadované půlroční skladovací kapacitě. 
Výdejní plochu bude tvořit betonová izolovaná odkanalizovaná plocha pro stání mobilních 
prostředků při vyskladňování nádrží. Obsah nádrží bude následně aplikován na ornou půdu jako 
hnojivo. 
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Celková produkce dešťových vod ze střech 
 
V současnosti je stávající areál odkanalizován stávající kanalizací, která je následně zatrubněna a 
je vedena pod povrchem jižním směrem od zemědělského areálu k místní komunikaci, pod 
kterou je proveden propustek. Následně dešťové vody z areálu pokračují do otevřené vodoteče – 
Opatovické stoky. Dešťové vody mimo zpevněné plochy jsou v současnosti v areálu zasakovány.  
 
 
Stav po realizaci záměru 
 
Při přípravě záměru byla posouzena možnost zasakování dešťových vod ze střech nových 
objektů, oproti stávajícímu stavu, v rámci areálu. Bylo vycházeno z inženýrskogeologického 
průzkumu, který byl proveden v místě daného zemědělského areálu. Z výsledků provedeného 
průzkumu vyplývá, že hladina podzemní vody se nachází v hloubkách 1,5 – 2 metry pod 
povrchem a je silně závislá na množství srážek. I s ohledem na málo propustné podloží, není 
odvod dešťových vod možné řešit zasakováním v místě. 
 
Při přípravě projektu tato skutečnost byla zohledněna a u budovy nového kravína byla navržena 
retenční rýha, která bude částečně vyrovnávat maximální přítoky, např. při přívalových deštích. 
Dešťová voda z nových staveb budou následně odváděna do stávající kanalizace, která je 
následně svedena do Opatovické stoky. 
Systém nakládání s podzemními vodami se tedy oproti stávajícímu stavu nezmění, rovněž 
s ohledem na skutečnost že navrhované stavby jsou uvažovány v místech stávajících staveb, 
které budou rozebrány, popřípadě pouze rekonstruovány, nedojde po realizaci záměru 
k zásadním změnám v množství dešťových vod, popřípadě k ovlivnění průtoku ve stávající 
vodoteči Opatovická stoka. 
 
Množství dešťových vod: 
 
                            nová stáj                                                                1 990 m3/rok 
                            stávající objekt přestavěn na dojírnu                       390 m3/rok 
                            skladovací jímky v místě stávajícího objektu         628 m3/rok 
 
Při průměrných ročních srážkám 600 mm/rok budou dešťové vody ze střech nových objektů 
odváděny do stávající kanalizace v tomto množství: 2 756,4 m3/rok. 
 
 
 
Skladování odpadních technologických vod, kejdy  
 
Ke skladování kejdy a odpadní vody z čištění a desinfekce technologických provozů a zařízení, 
včetně kontaminované vody z přilehlých ploch jsou navrženy dvě kruhové, částečně zapuštěné 
betonové nádrže o průměru 20 m a výšce 10 m. Skladovací objem jedné je 2 800 m3, celkově 
tedy 5 600 m3. Jímky budou zastřešené polypropylenovou plachtou. Velikost nádrží odpovídá 
požadované půlroční skladovací kapacitě.  
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Splaškové vody z hygienických zařízení pro obsluhu: 

 
 
 
 
Odpadní vody z čištění a dezinfekce technologických provozů a zařízení: 
 

 
 
 
Odpadní vody celkem: 
 

 
Denní produkce odpadních vod                                             25,45 m3 
 
Tyto odpadní vody budou během dvou dnů přesunuty z přečerpávací jímky do skladovacích 
jímek. Zde budou skladovány po dobu 6 měsíců a po té aplikovány, dle rozvozového plánu, na 
pozemky investora. 

ATR 24 
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B.III.3 Odpady 

B.III.3.1 Produkce odpadů při výstavbě 

 

Katalogové číslo 
odpadu 

Druh odpadu Kategorie odpadu   

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky 

N 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 
 08 01 11 

O 

08 04 09 Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

N 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem  
08 04 09 

O 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů O 
12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů O 
12 01 05 Plastové hobliny a třísky O 
12 01 13 Odpady ze svařování O 
12 01 21 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod 

číslem 12 01 20 
O 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 07 Skleněné obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
O 

17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly  

17 09 01; 17 09 02;19 09 03 (zbytky stavebních konstrukcí) 
O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 
 
V Oznámení není uvedeno množství předpokládaných odpadů ve fázi výstavby, neboť projekt 
výstavby nebyl v tomto ohledu vypracován do detailů. Přesné množství odpadů bude známo 
v další fázi správního řízení.  
Nakládání s odpady bude prováděno smluvní odbornou firmou  v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění (odstraňování odpadu oprávněnou osobou). V souladu 
se zákonem by měly být produkované odpady předány přednostně k dalšímu využití. Při 
nakládání s odpady bude dodržena zásada třídění odpadu se zaměřením na obaly a bude hledána 
možnost, jak tyto tříděné odpady přednostně dále využívat.  
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B.III.3.2 Produkce odpadů při provozu 

 

Katalogové číslo 
odpadu 

Druh odpadu Kategorie odpadu   Množství odpadu 
(t) 

15 01 02 Plastové obaly O 1,0 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných 

látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

N 0,250 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály 
(včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených) čistící tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N 0,2 

16 01 07 Olejové filtry N 0,3 
16 01 21  Nebezpečné součástky neuvedené pod 

čísly 160107 až 160111 a 160113 a 
160114  

N 0,090  

17 04 05 Železo a ocel O 0,1 
20 01 01 Papír a lepenka O 0,200 
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 0,015 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 6,5 

 
Množství produkovaného odpadu bylo vyhodnoceno na základě údajů o množství odpadů pro 
současný provoz a navýšeno o předpokládaný objem odpadů produkovaných po rozšíření chovu 
dojnic. Odpady jsou odděleně shromažďovány v areálu zemědělského družstva a smluvně 
odstraňovány oprávněnou osobou.  
S odpady kategorie N je nakládáno v souladu s nařízením vlády č. 383/2001 Sb.  
o podrobnostech s nakládáním s odpady, platném znění. Tyto odpady budou shromažďovány 
v odpovídajících sběrných nádobách a obalech označených identifikačním listem odpadu.  
 
 
 
 
B.III.4 Hluk 
 

B.III.4.1 Hluk p ři výstavbě 
 

Průběh výstavby bude představovat časově omezené zvýšení hladiny hluku v okolí staveniště 
vlivem použití stavební mechanizace a dopravy. Hluk běžných rypadel a ostatních strojů pro 
zemní práce se pohybuje v rozmezí 80 - 89 dB(A) ve vzdálenosti 5 m, u nových i méně. 
Nepředpokládá se užití všech mechanismů a strojů současně, umístění zdrojů hluku se bude 
měnit dle okamžité  potřeby. 

V rámci povolení stavby bude vypracován časový harmonogram výstavby. Negativní vliv hluku 
bude tedy pouze dočasný - hluk ze staveniště bude vznikat pouze během výstavby. Stavební 
firma přizpůsobí svoji činnost tak, aby v co nejmenší míře ohrožovala hlukem a prachem okolí.   

Jedná se o běžnou stavební činnost  prováděnou standardními technologiemi a dá se tedy 
předpokládat, že hlukové zatížení pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí 
přijatelnou hlukovou hranici. Z tohoto hlediska je vhodné umístění stavby do areálu farmy, která 
se nachází mimo obydlenou část obce Hosín. 

  

 

 



 

 30 
 

B.III.4.2 Hluk p ři provozu 
 
Areál se nachází mimo zastavěnou část obce, ze samotného provozu se nepředpokládá vnik 
zvukové kulisy, která by měla negativní vliv na zdraví či pohodu obyvatel obce. 
Zdrojem hluku může být obslužná doprava, která s provozem záměru souvisí. Intenzita dopravy 
byla vyhodnocena v kapitole B.II.4 „Nároky na dopravní infrastrukturu“. Po realizaci záměru 
dojde k navýšení celkové dopravy v rámci roku, a to o 384 jízd za rok. Což je v rámci roku velmi 
malý nárůst. doprava bude probíhat převážně v období sklizně a v období aplikace kejdy na 
pozemky. V tomto období lze očekávat nárůst dopravy o cca 1 vozidlo za hodinu, což je nárůst 
zanedbatelný. 
V souvislosti s realizací záměru bude jako hlavní přístupová cesta pro techniku z a do areálu 
pouze využívána účelová komunikace, která směřuje severním směrem od areálu a prochází 
východním směrem od obce, mimo zastavěné území. 
Oproti stávajícímu stavu, kdy část obslužné dopravy byla vedena přes obydlenou část obce 
předpokládáme, že naopak po realizaci záměru dojde k mírnému snížení zvukové kulisy 
z obslužné dopravy a ke snížení hluku z dopravy na nejbližší chráněné venkovní prostory. 
 
 
B.III.5 Vibrace 
 
Činnosti, které mohou způsobit vibrace, nejsou v chovu dojnic uvažovány.  
 
 
 
B.III.6 Radioaktivní a elektromagnetické záření 
 

Radonový průzkum nabyl prováděn, v posuzované lokalitě nebude umístěn žádný významný 
zdroj ionizujícího ani elektromagnetického záření.  

  

 
B.III.7 Dopl ňující údaje (např. významné terénní úpravy a zásahy do krajiny) 
 
Vzhledem k umístění záměru ve stávajícím areálu farmy není rozšíření chovu dojnic zásahem do 
krajiny. Významné terénní úpravy v okolí místa výstavby nejsou rovněž předmětem záměru. Po 
realizaci stavby je uvažováno s výsadbou řadové zeleně při jihovýchodním okraji areálu. 
Ozelenění by bylo vhodné provést kombinací rychlerostoucích a dlouhověkých listnatých dřevin. 
Návrh ozelenění areálu bude proveden firmou, zabývající se zahradnickou či sadařskou činností. 
Tímto opatřením dojde k vhodnému oddělení areálu od pozemků, které se nacházejí 
jihovýchodně od areálu, areál bude lépe začleněn do stávající krajiny. 
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B.III.8 Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
 
Možné havárie nebo výskyt nestandardních stavů mohou způsobit poškození životního prostředí. 
Vlastní provoz stájových objektů pro chov dojnic nepředstavuje významnější riziko pro 
posuzovanou lokalitu. Vyšší riziko představuje zejména skladování a manipulace s kejdou. Při 
provozu může dojít k těmto havarijním stavům: 

• poškození stávající kanalizace kontaminovaných dešťových vod, kejdového potrubí a 
skladovacích jímek na kejdu. Zde předpokládáme nejvyšší riziko znečištění povrchových 
a podzemních vod 

• poškození cisterny s kejdou a únik do povrchových a podzemních vod 
• nerespektování legislativy, která upravuje skladování a aplikaci statkových a minerálních 

hnojiv ve zranitelných oblastech (n.v. č. 103/2003 Sb., v platném znění), kdy může dojít 
ke zvýšené erozi půdy, dále ke znečištění vodních toků a povrchových vod 

• nedostatečně provádění veterinární praxe, dezinfekce a úklidu stájí, spojené s rizikem 
vzniku infekční nákazy 

• nedostatečná kontrola technického stavu vozidel, která může způsobit únik ropných látek 
do povrchových a podzemních vod 

• riziko požáru ve stájích, které může způsobit požár většího rozsahu 
 
 
Prevence environmentálních rizik: 
V prevenci se předpokládá dodržování předpisů bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požárních 
předpisů, provozních a manipulačních řádů zařízení a strojů.  V areálu musí být  k dispozici 
prostředky pro likvidaci běžných úniků a úkapů pohonných hmot nebo jiných látek škodlivých 
vodám. Riziko úniků škodlivin z odstavené techniky je nutno předcházet pravidelnými 
prohlídkami technického stavu vozidel. 
 
Celková rizika u nového záměru jsou při běžném provozu nízká, při dodržování všech 
provozních předpisů. 
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ČÁST C 

 

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ V DOTČENÉM 
ÚZEMÍ 
 

C.I Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území  
Areál farmy leží na jihovýchodním okraji obce Hosín. Obec Hosín leží na mírném svahu 
svažující se k jihozápadu, odděleného železniční tratí České Budějovice – Praha. Východně od 
zemědělského areálu ve vzdálenosti cca 1 km se nachází vojenské letiště Hosín. 
Oblast zemědělského areálu, včetně obce Hosín a bezprostředního okolí je relativně dobře 
vymezená ze západní a severní strany železniční tratí a z východní strany komunikací I/3 ve 
směru České Budějovice – Praha. 
Okolí farmy tvoří obdělávané celky zemědělské půdy, s polnímu cestami, které jsou na některých 
místech lemovány stromořadím. Údolí se železniční tratí západním a severním směrem od 
předmětné lokality je lesním celkem. 
 
 
C.I.1 Soustava Natura 2000  
Evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti se v blízkosti záměru nenachází 
 
 
C.I.2 Zvláště chráněná území 
Zvláště chráněná území se v bezprostřední blízkosti záměru nenachází. 
 
Nejbližším maloplošně chráněným územím, nacházející se cca 1 200 metrů jihovýchodním 
směrem od posuzovaného záměru je Přírodní památka Orty.  
Jedná se o zbytky důlních chodeb v kaolinických slínovcích až slepencích svrchnokřídového stáří 
po těžbě z konce 19. století, jedná se o významné zimoviště netopýrů. 
S ohledem na vzdálenost tohoto maloplošně chráněného území od posuzovaného záměru a jeho 
předmět ochrany, nelze uvažovat s vlivem záměru na tuto přírodní památku. 
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C.II Stru čná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném 
území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny  
 
C.II.1 Klima 
 
Klimaticky leží předmětné území v klimatické oblasti MT 9, charakterizované těmito 
skutečnostmi:  
 

Klimatická oblast MT 9 

Počet letních dnů 40-50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 OC a více 140-160 

Počet mrazových dnů 110-130 

Počet ledových dnů 30-40 

Průměrná teplota v lednu -2 až -3 

Průměrná teplota v červenci 17-18 

Průměrná teplota v dubnu 7-8 

Průměrná teplota v říjnu 7-8 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90-100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 350-400 

Srážkový úhrn v zimním období 200-250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50-60 

Počet dnů zamračených 120-150 

Počet dnů jasných 40-50 

 
 
 
 
C.II.2 Ovzduší 
 
 
Kvalita ovzduší v oblasti  
 
K vyhodnocení stávajícího imisního pozadí byly použity pětileté průměry 2007-2011 ve 
čtvercové síti 1x1 km, které jsou k dispozici na veřejně dostupných stránkách MŽP, kde jsou 
údaje pro 10 druhů znečišťujících látek, pro čtyři kovy (As,Cd,Ni,Pb), dvě organické látky 
aromatického charakteru (benzen a benzo(a)pyren), tuhé látky ve dvou formách a to o středním 
dynamickém průměru částic 10 mikrometrů a 2,5 mikrometru a dvě základní znečišťující látky – 
anorganické plyny (oxid dusičitý a oxid siřičitý). Data poskytnutá ve formátech .shp a .dbf byla 
zpracována v souřadném systému JSTK spolu s podkladní mapou z veřejné dostupných zdrojů 
Katastrálního úřadu.  
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Pětileté průměry 2007-2011 ve čtvercové síti 1x1 km 
 

 
 
 
Průměrné roční imisní koncentrace pro PM10 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 35 
 

Maximální denní imisní koncentrace pro PM10 

 
 

 

Průměrné roční imisní koncentrace pro NO2 
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Maximální denní imisní koncentrace pro SO2 

 
 

Průměrné roční imisní koncentrace pro PM2,5 
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C.II.3 Vody 

C.II.3.1 Povrchové vody 
 
Území je odvodňováno dešťovou kanalizací farmy, která je následně zatrubněna a svedena 
jižním směrem pod silniční propustek a následně do Opatovické stoky. Záměr se nenachází 
v záplavovém území a nespadá do chráněné oblasti přirozené akumulace vod.  
 
 
 
C.II.3.2 Podzemní vody 
 
Hlavním zdrojem vody pro chov dobytka je veřejný vodovod, který provozuje společnost Čevak. 
Dle vyjádření provozovatele vodovodního řádu je jeho kapacita dostatečná i pro navrhovaný 
záměr a navýšení spotřeby vody. 
 
Dalším zdrojem vody pro areál je studna, která se nachází při jižním okraji stávající haly, vodní 
hladina zde byla zaměřena ve výšce 2,4 m pod povrchem území. Hloubka studny činí 7,3 m. 
Tento zdroj je v současnosti využíván pouze doplňkově, vzhledem ke vysoké kyselosti vody 
z tohoto zdroje, voda není využívána k napájení dobytka. 
 
 
C.II.4 Půda 
 
Půda tvoří svrchní část zemského povrchu - pedosféru. Na půdu je třeba vždy pohlížet jako na 
dynamický přírodní útvar, který se tvoří, vyvíjí a udržuje pod vlivem okolního prostředí. Půda 
vzniká působením půdotvorných činitelů, které dělíme do dvou hlavních skupin. Jsou to 
půdotvorné faktory a podmínky půdotvorného procesu. Za půdotvorné faktory považujeme 
půdotvorný substrát (matečnou horninu), podnebí, biologický faktor, podzemní vodu a vliv 
člověka. K podmínkám půdotvorného procesu patří utváření terénu (reliéf) a čas (stáří půd). 
Pozemky určené pro navrhované stavby nemají přiděleno BPEJ, nejsou předmětem ochrany ZPF. 
Předkládaný návrh bude realizován převážně na místech stávajících budov. 

 

 
C.II.5 Geomorfologie a geologie 
 
Podle regionálního geomorfologického členění ČSR (T. Czudek at al. 1972) se předmětná 
lokalita nachází ve východní okrajové části obce Hosín, v celku Táborská pahorkatina, 
v podcelku Lišovský práh, který je součástí Třeboňské pánve. Povrch je svažitý k jihu 
s nadmořskou výškou od 486 do 492 m. 
 

 
C.II.6 Horninové prostředí a přírodní zdroje 
 
Horninové krystalinika představují z hydrogeologického hlediska jednokolektorový zvodnělý 
systém povrchového rozpojení puklin do hloubky 20 – 30 m s infiltrací prakticky v celé ploše 
hydrologického povodí. V prostoru lokality se nepravidelně setkáváme s vodou vsakového 
původu cirkulující více propustnými polohami zvětralinového pláště konformně s povrchem 
území v hloubce okolo 1,5 m pod stávajícím terénem. 
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V území, na kterém bude realizován záměr, se nenachází žádné výhradní ložisko, není zde 
vymezen dobývací prostor, podle současných geologických průzkumů zde není zmapováno 
žádné ložisko nerostných surovin ani jiné přírodní zdroje.  
 
 
 
C.II.7 Fauna a flóra  
 
Dle mapy přirozené vegetace jsou borové doubravy, které jsou většinou nahrazeny umělou 
výsadbou jiných dřevin – smrk, borovice a jedná se především o monokulturní porosty. Záměr je 
zasazen do areálu farmy, nedojde k záboru nové půdy ani jiných ploch. Předpokládáme, že záměr 
nebude mít vliv na okolní faunu ani flóru.  

Fauna i flóra je zde druhově chudá, přizpůsobená zemědělské činnosti. V areálu farmy a jejím 
bezprostředním okolí se vyskytují  běžní zástupci hmyzu, ptáků a drobných savců, výskyt druhů 
zvláště chráněných podle zákona o ochraně přírody nebyl v lokalitě zaznamenán. V areálu se 
rovněž nenachází zvláště chráněné druhy rostlin.  
 
 
C.II.8 Ekosystémy 
 
Územím záměru neprochází žádný biokoridor, na ploše záměru se nenachází žádné biocentrum 
ani významný krajinný prvek.  Negativní vliv záměru na soustavu Natura 2000 nebo ve spojení 
s jinými záměry byl vyloučen (stanovisko Krajského úřadu v příloze Oznámení).  
 
 
 
C.II.9 Krajina 
 
Krajina má v zájmovém území především zemědělský charakter. V okolí záměru jsou situovány 
zemědělsky obdělávané pozemky, převládá orná půda. Nová stáj bude postavena na místě 
původní stáje.  Z jižního pohledu je dominantní stavbou stávající sklad. Tento zůstane zachován. 
Rovněž součástí záměru bude výstavba dvou kruhových jímek na odpadní vody a kejdu. 
Z jihozápadní strany je po realizaci záměru navrženo ozelenění areálu kombinací 
rychlerostoucích a dlouhověkých dřevin. 
K narušení krajinného rázu vlivem stavby nedojde. 
 
 
 
C.II.10 Obyvatelstvo 
 
Počet obyvatel obce Hosín: 680 
 
 
C.II.11 Hmotný majetek, kulturní památky 
 
V blízkosti zemědělského areálu, západním směrem, obci Hosín se nachází dominantní 
novorománský kostel sv. Petra a Pavla z let 1898 – 1900. Původní románský kostelík ze 12 
století tvoří boční kapli, uvnitř se nacházejí gotické malby ze 14 století. 
Záměr nemůže mít negativní vliv na hmotný majetek a nejbližší památky.  
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ČÁST D 

 

D. ÚDAJE O VLIVECH  ZÁM ĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA 
ŽIVOTNÍ  PROST ŘEDÍ  
D.I Charakteristika možných vlivů  a odhad jejich velikosti a významnosti (z 
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)  
 
D.I.1 Vlivy na veřejné zdraví  
 
Pro posouzení vlivů na veřejné zdraví je určujícím faktorem množství a charakter látek, které se 
uvolňují do životního prostředí při vlastním technologickém procesu nebo při činnostech 
souvisejících s produkcí.  
V případě chovu hospodářských zvířat je vždy významným faktorem vznikající emise pachových 
látek. Nositeli negativního pachového vjemu jsou především látky se záporným hedonickým 
efektem, ke kterým můžeme zařadit např. tyto sloučeniny: amoniak, sirovodík, p-kresol, fenoly, 
indoly, skatol, těkavé mastné kyseliny, aminy, merkaptany aj. Tyto látky mají vesměs velice 
nízký čichový práh a jsou detekovatelné již ve velmi malých koncentracích. Zápach vzniká při 
mikrobiálních aerobních a anaerobních rozkladných procesech, které jsou doprovázeny 
uvolňováním pachových látek. Směs různorodých sloučenin ( v literárních datech je uvedeno až 
300 látek, které tvoří pachový vjem z chovu hospodářských zvířat ) vzniká při živočišné výrobě 
bezprostředně ve stájích, kde zdrojem pachu je především chlévská mrva nebo kejda, moč, 
samotná zvířata a také potrava. Další emise pachů pak vzniká při skladování a aplikaci 
statkových hnojiv.  
Zápach zemědělských zdrojů není tak významný nebezpečnými koncentracemi organických látek 
nebo jejich toxicitou, ale je nepříjemný obtěžujícím zápachem látek, které mají velmi nízký 
čichový práh. Emisní i imisní limity pro pachové látky, nejsou v legislativě v ochraně ovzduší 
k dispozici. Nicméně byla posouzena možnost vlivu záměru na pachový vjem v širším okolí 
posuzovaného záměru.  
 
Jako hlavní faktory, související s šířením pachových látek, které souvisí s realizací záměru, jsou: 
 
1. Kejda bude v pravidelných intervalech vyhrnována, po přečerpání bude uskladněna 
v uzavřených jímkách, oproti stávajícímu stavu, kdy je hnůj vyhrnován na otevřené zpevněné 
hnojiště. Tedy bude omezeno šíření pachových látek z volně loženého hnoje na hnojišti, který se 
nachází v areálu v současné době. 
2. Kejda bude následně na pozemky k hnojení odvážena v uzavřených cisternách, oproti 
stávajícímu stavu, kdy je hnůj odvážen pomocí otevřených valníků, rovněž v tomto případě dojde 
k omezení šíření pachových látek. 
3. Jako hlavní komunikace, určená k příjezdu do a z areálu, bude výhradně používána účelová 
komunikace vedoucí severním směrem od areálu, východním směrem mimo zastavěné území 
obce, oproti stávajícímu stavu, kdy část dopravy byla vedena rovněž skrz zastavěnou část obce. 
Tímto opatřením dojde k výraznému snížení vlivu obslužné dopravy na obyvatelstvo v obci 
(emise, hluk, zápach). 
 
Po realizaci záměru dojde k navýšení celkové intenzity dopravy v rámci roku o 384 jízd/rok. 
V době sklizně dojde k reálnému snížení dopravy spojeným s dovozem surovin do areálu o 1 
průjezd za hodinu. Naopak v období aplikace kejdy na pozemky dojde k reálnému navýšení 
dopravy o jedno až dvě vozidla za hodinu.  
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Celkový roční pokles emise amoniaku z chovu skotu byl vyhodnocen na 454 kg/rok, dojde tedy 
ke snížení oproti stávajícímu stavu. S ohledem na situování zemědělského areálu a vyhodnocené 
množství v rámci roku, emise amoniaku nebudou mít negativní vliv na nejbližší obydlenou oblast 
sousedící obce. 
 
Vliv imisní koncentrace amoniaku po realizaci záměru na nejbližší obydlené objekty byl 
vyhodnocen kvantitativně, kdy s ohledem na celkové množství amoniaku, které bude chovem 
skotu produkováno (vztahující se k expozici a zdravotním rizikům), je jisté, že emise amoniaku 
nemohou ani v blízkém okolí areálu farmy představovat zdravotní riziko pro obyvatele.  
Dalším faktorem, je hlukové zatížení lokality, které je spojené se zvýšenými přepravními nároky. 
Nicméně zde je důležitým faktorem změna trasy pro základní obslužnost areálu, kdy doprava 
bude vedena mimo zastavěné území. Celkově je nárůst intenzity v rámci roku velmi nízký a 
pozitivní vliv změny trasy dále od obydleného území, na zdraví obyvatel obce Hosín z hlediska 
hluku bude spíše pozitivní (zlepšení stávajícího stavu).   
Z hlediska sociálněekonomických vlivů na obyvatelstvo lze zaznamenat kontinuitu zemědělské 
produkce, která bude stabilizovat pracovní příležitost zejména v budoucnu.  
 
Posuzovaný záměr nebude mít negativní vliv na veřejné zdraví. 
 
   
 
D.I.2 Vlivy na hlukovou situaci a eventuálně další fyzikální a biologické charakteristiky 
 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o záměr velkého rozsahu, bude nárůst přepravních nároků 
v rámci roku nízký a negativní vliv na zdraví obyvatel z hlediska hlukového zatížení není 
předpokládán. Vyhodnocení intenzity přepravy bylo podrobně provedeno v textu Oznámení.  Zde 
uvádíme pouze výsledné zhodnocení nárůstu intenzity přepravy související se záměrem. 
Nárůst počtu průjezdů je malý, 1 až 2 jízdy nákladních vozidel za hodinu v období hnojení. 
Naopak v době sklizní dojde ke snížení intenzity přepravy o jednu jízdu nákladního automobilu 
za hodinu. 
Přeprava bude nově probíhat po obslužné komunikaci, vedoucí severním směrem od areálu, 
mimo obec Hosín, což z hlediska šíření emisí a hluku je zásadní a tedy po realizaci záměru se 
předpokládá naopak snížení míry tohoto vlivu, oproti stávajícímu stavu. 
Přeprava bude probíhat pouze v denní době. 
Jiné hlukové zatížení související se záměrem není předpokládáno. 
  
Posuzovaný záměr nebude mít negativní vliv na veřejné zdraví z hlediska hlukového zatížení. 
 
 
 
D.I.3 Vlivy na povrchové a podzemní vody 
 
Vliv na podzemní vody 
 
V souvislosti se změnou chovaného skotu, dojde ke zvýšenému odběru vod. Jak již bylo uvedeno 
v předchozích kapitolách, současná potřeba vody je zajišťována především ze stávajícího 
veřejného vodovodu, na který je stávající areál napojen. Navýšení spotřeby vody je možné, 
kapacita vodovodního řádu, dle vyjádření provozovatele, je dostatečná. 
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S vlivem na kvalitu a množství podzemních vod tedy nelze uvažovat, záměrem zdroje podzemní 
vody nebudou ovlivněny. 
 
Potřeba vody bude zajištěna ze stávajícího veřejného vodovodu, jehož kapacita pro 
předkládaný záměr je dostatečná. Záměrem nebude ovlivněna kvalita či množství zásob 
podzemních vod v lokalitě.  
 
 
 
Ovlivnění znečištění  povrchových vod a podzemních vod 
 
1. SPLAŠKOVÉ VODY (VČETNĚ OPLACHOVÝCH) 
Záměrem dojde ke změně nakládání a množství splaškových vod se nemění. Oplachové vody, 
vody ze sociálního zařízení obsluhy, včetně kejdy a močůvky budou přes přečerpávací jímku 
čerpány do dvou nově vybudovaných zakrytých jímek, kde budou uskladněny po dobu 6 měsíců 
a po té aplikovány ve formě kejdy do orné půdy jako hnojivo. 
Záměrem tak dojde k modernizaci zařízení k nakládání s těmito znečištěnými vodami, jímky 
budou mít dostatečnou kapacitu, jejichž součástí bude rovněž stáčecí místo k přečerpávání do 
uzavřených cisteren k odvozu na polní pozemky. 
Součástí záměru bude nová kanalizační síť pro tyto vody z objektů kravína, dojírny a zpevněné 
plochy mezi těmito objekty. 
 
 
2. DEŠŤOVÉ VODY  
Vlivem výstavby záměru dojde k mírné změně množství dešťových nekontaminovaných vod ze 
střech. Změna bude velmi malá. Nový kravím bude vystavěn na místě stávajícího kravína, dojde 
k mírné změně zpevněné plochy. Dojírna bude vybudována ve stávajícím objektu, kruhové jímky 
budou vystavěny na místě stávajícího skladu, který bude za tímto účelem rozebrán. 
Podél nového kravína bude vybudován trativod osazený perforovanou trubkou. Tímto opatřením 
dojde k částečnému vyrovnávání náhlých přítoků, např. v době přívalových dešťů.  
Voda bude pak svedena do stávající dešťové kanalizace.  
 
 
3. KONTAMINOVANÉ VODY 
Při provozu nové stáje nevznikají, nakládání a manipulace s kejdou je prováděna ve stáji. Kejda 
je shrnována a vedena potrubím do přečerpávací jímky a poté do uskladňovacích jímek.  
 
Vliv záměru na znečištění podzemních a povrchových vod není předpokládán. Realizací 
záměru dojde naopak k modernizaci v systému s nakládání s odpadními vodami, které by 
mohly ovlivnit kvalitu podzemních či povrchových vod v lokalitě. 
 
 
 
D.I.4 Vlivy na půdu 
Záměr bude realizován v areálu farmy, k záboru nové půdy nedochází. Plochy nemají přiděleno 
BPEJ, nejsou součástí ochrany ZPF.  
 
Vliv záměru na půdu není předpokládán. 
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D.I.5 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Přírodní zdroje nebo ložiska nerostných surovin se v areálu farmy nenachází.   
 
Vliv záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje není předpokládán 
 
 
 
D.I.6 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

D.I.6.1 Vlivy na faunu 
 
Poškození a vyhubení živočišných druhů a jejich biotopů 
Vzhledem k tomu, že fauna zde žijící je antropogenně ovlivněna a adaptovaná k činnosti člověka 
nepředpokládáme změny v druhovém složení  společenstev živočichů, ani v početnosti jedinců.  
 
Vliv provozu farmy na  faunu není předpokládán. 
 
 
 

D.I.6.2 Vlivy na flóru a ekosystémy 
 
Pravděpodobný vliv záměru na ekosystém 
V okolí záměru nepředpokládáme výskyt negativních vlivů na přilehlé ekosystémy. Krajina je již 
v současném stavu ovlivněna antropogenní činností, zásadní vliv má zemědělská výroba. 
Na území farmy se nevyskytují žádné zvláště chráněné nebo ohrožené druhy. 

Záměr není umístěn na žádném území s určitým typem ochrany (zvláště chráněná území, prvky 
soustavy NATURA 2000 - evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti). Negativní vliv na 
území NATURA 2000 byl vyloučen ve stanovisku orgánu ochrany přírody Krajského úřadu 
Jihočeského kraje je doloženo v Příloze tohoto Oznámení. 
 
Vliv na flóru a ekosystémy není předpokládán. 
 
 
 
D.I.7 Vlivy na krajinu 
 
Krajinný ráz (podle §12 zákona č.114/1992 Sb., v platném znění), kterým je zejména přírodní, 
kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující 
jeho estetickou a přírodní hodnotu. Na jedné straně existuje krajina přírodní či přírodě blízká, na 
druhé straně je krajina urbanizovaná či městská. Ochrana krajinného rázu je nejčastěji 
uplatňována ve volné krajině, která vyniká přírodními a  estetickými hodnotami, dochovanými 
stopami historického vývoje osídlení a kultivace krajiny a výraznou harmonií měřítka a vztahů v 
krajině. Krajinný ráz je dán přírodní, kulturní a historickou charakteristikou oblasti či místa. To 
znamená, že ráz určitého krajinného segmentu je spoluvytvářen jak rysy a hodnotami přírodními 
(morfologie terénu, vodní toky a plochy a charakter vegetačního krytu), tak kulturními (formou a 
strukturou zástavby, jednotlivými stavbami a jejich vztahem ke krajině, kulturním významem 
místa) a historickými (přítomností prvků a vazeb dokladujících historický vývoj krajiny, jeho 
kontinuitu) Jedná se jak o fyzickou přítomnost jevů  (např. přírodních lokalit, a cenností, rysů 
kultivace a přetváření krajiny, památkových objektů) tak i o vnější projev – zpravidla viditelnost 
– v prostorových vztazích krajiny a v krajinné scéně. Ne každá část krajiny, dotčená vlivem 
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navrhovaného záměru vykazuje uvedené znaky a hodnoty. Existují segmenty krajiny, kde je 
krajinný ráz nevýrazný, indiferentní a nevyznačuje se žádnými výraznými a pozitivními znaky 
(krajina není rázovitá). Posouzení krajinného rázu velmi záleží na subjektivním hledisku 
hodnotitele, přesto existují faktory, které narušují krajinný ráz velmi významně – např. vysoké 
budovy, hlavní dopravní trasy, které segmentují krajinu v menší celky, pozbývající typický 
charakter krajinného rázu apod.   
V případě posuzovaného chovu dojnic se jedná o výstavbu nové stáje a uskladňovacích jímek 
v areálu farmy. Dominantní budovou areálu je stávající seník, který záměrem nebude dotčen. 
Navrhované stavby nebudou výškově dominantní, budou vybudovány v rámci areálu, nedojde 
tak k posunu areálu dále do volné krajiny. 
Za účelem postupné modernizace celého zemědělského areálu je navrženo ozelenění jižní a 
jihovýchodní hrany areálu, kombinací dřevin, vhodných pro liniovou zeleň. Postupem času tak 
dojde k začlení stávajícího areálu více do krajiny. 
 
Z hlediska vzájemných vztahů historických, kulturních a sociálních, bude pokračování živočišné 
produkce rozvíjet kontinuitu v minulosti vytvořených místních specifik, tj. obchodních vztahů, 
zaměstnanosti a zemědělské činnosti, která nabývají významnosti zejména pro vnímání 
sounáležitosti s daným místem, v daném čase. Zemědělská výroba, ať už se jedná o rostlinnou 
nebo živočišnou výrobou je spjata se zdejší krajinou, dotváří její charakteristiku a záměr 
představuje zachování kontinuity činností typických pro krajinný ráz tohoto území.  
 
Posuzovaný záměr nebude mít negativní vliv na krajinný ráz. 
 
 
 
D.I.8 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
 
Vliv na kulturní památky nebo hmotný majetek se nepředpokládá. 
 
Posuzovaný záměr nebude mít vliv na hmotný majetek a kulturní památky. 
 
 
 

D.II Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci  
 
Hlavní charakteristika nejvýznamnějších možných vlivů  

1. imise znečišťujících látek – imise amoniaku 
2. ovlivnění kvality podzemních a povrchových vod  

 
 
Imise amoniaku: 
Vliv na imisní zatížení okolí záměru se nepředpokládá. Po realizaci záměru dojde ke snížení 
ročních emisí amoniaku o 454 kg/rok.   
Z hlediska pachových látek lze konstatovat, že rovněž nedojde k překročení čichového prahu 
amoniaku, a to především změnou v systému nakládání s hnojivem. Kdy kejda bude 
přečerpávána a uskladněna v uzavřených jímkách, dovoz kejdy na pozemky bude prováděn 
pomocí uzavřených cisteren a jako hlavní dopravní trasa bude zvolena komunikace, procházející 
mimo obec Hosín.  
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Odběr podzemních vod: 
Zvýšená potřeba vody bude zajištěna prostřednictví veřejného vodovodu bez toho, aniž by došlo 
k narušení zásobování obyvatel obce. Množství podzemních vod záměrem tak nebude ovlivněno. 
Záměrem dojde ke změně s nakládání s odpadními vodami (oplachové, splaškové, močůvka). 
Dojde k výstavbě nových potrubních tras a zařízení. Nepředpokládá se tedy ovlivnění kvality 
podzemních či povrchových vod, těmito znečištěnými vodami. 
 
 

D.III Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní 
hranice  
 
Vznik nepříznivých vlivů přesahujících státní hranice nelze vzhledem k velikosti a umístění 
záměru  předpokládat. 
 
 

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých 
vlivů  
 
 Opatření k ochraně vod 
� 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  
� pravidelně je třeba kontrolovat funkci detekčního systému hladiny  ve skladovacích jímkách 

kejdy, provádět monitoring možného úniku a doplnit tuto činnost denní vizuální kontrolou 
jímky.  

� 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  
� 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.   

� dbát na omezování prašnosti z místních nezpevněných komunikací a to především v období 
sucha 

� 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.  

 
 
Opatření při nakládání s odpady 

� ve společnosti je již zaveden systém nakládání s odpady, který se nebude měnit.  

 
Ostatní opatření 
Jiná opatření ke zmírnění negativních vlivů na posuzovanou lokalitu nenavrhujeme.  
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D.V Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly 
při specifikaci vlivů   
 
Celkově lze podle našeho názoru hodnotit získané podkladové materiály  jako dostatečné pro 
zpracování Oznámení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění. Vstupní údaje, 
získané zpracovatelem z projektových podkladů, konzultacemi s investorem a projektantem a 
dále z odborné literatury, map a vlastním pozorováním, byly běžnou technikou zpracování za 
využití uvedených výpočetních metod porovnány s údaji a ukazateli z platných legislativních a 
správních předpisů a normativních standardů a posouzeny s využitím znalostí a zkušeností 
zpracovatele Oznámení a kolektivu jeho spolupracovníků. 
 
Neurčitosti a nejistoty vstupních údajů jsou následující:  

- časově omezený průzkum fauny a flóry, při kterém bylo možno zjistit pouze základní 
data o druhové rozmanitosti lokality. Vzhledem k tomu, že nový záměr bude realizován 
ve stávajícím areálu farmy, nelze předpokládat významný vliv na obě složky  
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ČÁST E  

 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly 
předloženy) 
 
Posuzovaný záměr byl investorem předložen v jediné variantě, ostatní uvažované varianty byly 
vyloučeny v rámci přípravných projektových prací. V současné době jsou v areálu ustájeny 
telata, jalovice a krávy v produkčním věku. Po realizaci záměru budou v nově vybudovaném 
kravíně ustájeny pouze dojnice. Dojde k nárůstu celkových dobytčích jednotek o 12 DJ, což je o 
3,4 % DJ oproti stávajícímu stavu.  
Chov dojnic bude umístěn v nové produkční stáji, která bude vystavěna na místě stávajícího 
kravína, který bude kompletně rozebrán.  
 
V současné době jsou v areálu ustájeny krávy v produkčním věku – budova kravína a dále mladý 
dobytek v budově teletníku, včetně přístřešku a plastových bud pro telata. Celkový počet kusí 
dobytka se sníží ze současných 450 ks na plánovaných 340 ks. 
 
 
Pozitivní aspekty předkládané varianty řešení byly vyhodnoceny v kapitole B.I.5 Oznámení. Ve 
stručném shrnutí uvádíme, že tato varianta je vyhovující především z hlediska technologické 
návaznosti na stávající areál farmy. K areálu není třeba vybudovat jiné přístupové cesty, není 
třeba budovat potřebné inženýrské sítě. Dojde k modernizaci systému nakládání s kejdou. 
Moderní stáj umožní zlepšení welfare zvířat a ekonomiky provozu. Vzhledem k nízkému rozsahu 
záměru, tj. situování nové produkční stáje na místě stávající stáje, se nám řešení posuzované 
varianty, která byla navržena v Oznámení, jeví z výše uvedených důvodů jako možné. V rámci 
procesu posuzovaného záměru posuzovatelé nezjistili žádný nesoulad s legislativními předpisy.  
 
 
 

ČÁST F 
 
 

F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE 
F.1 Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 

 
1. Situační nákres 

 
 

F.2 Další podstatné informace zpracovatele 
 
Na základě konzultace zpracovatelů oznámení s oznamovatelem a projektantem a posouzení 
komplexnosti předaných vstupních podkladů je možno konstatovat, že žádná z podstatných 
informací o záměru, která by mohla mít dopad na odhad velikosti a významnosti vlivů na životní 
prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a funkční využití území, nebyla zamlčena.  
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ČÁST G 

 
G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
 
 
OZNAMOVATEL: 
 
Zemědělské družstvo Hosín 
Hosín čp. 149 
373 41 Hluboká nad Vltavou 
IČ 001 09 339 
 
Zastupovaný na základě plné moci: 
 
Ing. František Hezina 
Na Folimance 2154/17 
120 00 Praha 2 
Telefon: 603 216 983 
E-mail: naturchem@seznam.cz 
Provozovna: Rudolfovská 57, 370 01 České Budějovice 
IČ: 472 33 117 
 
 
INVESTOR: 
 
Zemědělské družstvo Hosín 
Hosín čp. 149 
373 41 Hluboká nad Vltavou 
IČ 001 09 339 
 
 
Záměrem investora je rekonstrukce, respektive výstavba nové stáje na místě stáje stávající, která 
již nevyhovuje nárokům pro vysokoužitkové dojnice.  
Stávající stáj je v havarijním stavebním stavu, dojnice jsou ustájeny v kombiboxových ložích, 
které neodpovídají požadavkům na chov dojnic. Stavební provedení současného kravína 
neumožňuje přestavbu. Stávající stáj bude tedy kompletně rozebrána a na stejném místě bude 
vystavěna nová stáj. 
Stáj bude upravena pro technologický systém volného ustájení s přistýlanými lehacími boxy a 
s vyhrnováním kejdy shrnovacími lopatami do sběrného kanálu a následně do přečerpávací 
jímky. Za přečerpávací jímkou bude instalován separátor a tuhý podíl kejdy, po separaci, bude 
následně používán jako stelivo do lehacích boxů.  
Tekutá kejda bude kontinuálně přečerpávána do skladovacích, zastřešených jímek. Veškerý 
odpad ze stáje, čekárny před dojením a po dojení bude skladován v zastřešené jímce. 
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Nové uspořádání stájí bude zcela odpovídat současným požadavkům jak z hlediska ochrany 
životního prostředí, tak z hlediska požadavků na chov zvířat, stanovených pro naše provozy i 
zemědělské farmy provozované v rámci EU. 
Individuální přístup k jednotlivým dojnicím je umožněn efektivním využíváním výpočetní 
techniky, což vede k dokonalému přehledu o zdravotním stavu, užitkovosti a dalších aspektech u 
jednotlivých zvířat, což vede opět ke zvýšení kondice zvířat, tím i ke zvýšení užitkovosti a 
v konečném důsledku i ke snížení nákladů na produkci mléka. 
 
Další pracovní úkony budou prováděny pomocí mobilní mechanizace (manipulace s objemnými 
krmivy, stelivem). Po realizaci záměru bude zemědělský areál Hosín zaměřen pouze na chov 
dojnic a produkci mléka.  
Záměrem tak dojde k navýšení počtu ustájených dojnic ze stávajících 180 na navrhovaných 340 
ks. Současně však bude z areálu odvezen stávající dobytek v mimoprodukčním věku (telata, 
jalovice, mladý dobytek), tedy celkový nárůst oproti stávajícímu stavu bude 3,4 % dobytčích 
jednotek.  
 
Změna ustájení chovu dojnic v areálu farmy bude zahrnovat: demolici stávajícího kravína pro 
180 ks dojnic, výstavbu nové stáje pro 340 ks dojnic, stavební úpravy stávajícího skladu na 
dojírnu a výstavbu dvou zastřešených jímek pro skladování kejdy. 
 
S realizací záměru souvisí změna nakládání se statkovými hnojivy. V současné době je hnůj 
vyhrnován na zpevněné hnojiště a dále odvážen pomocí valníků na polní hnojiště. Močůvka  a 
oplachové vody jsou svedeny do stávající jímky. Po realizaci záměru bude kejda z nového 
kravína (včetně vod oplachových a splaškových) přes přečerpávací jímku svedena do dvou 
uskladňovacích jímek, které budou zastřešeny. Na pozemky bude pak kejda odvážena pomocí 
uzavřených cisteren. 
Záměrem dojde ke změně hlavní přístupové trasy, kdy bude využívána účelová komunikace 
vedoucí severně od areálu, mimo zastavěné území obce.  
dojde ke změnám intenzit obslužné dopravy, kdy v době sklizní lze očekávat snížení intenzity 
dopravy o cca 1 jízdu za hodinu, naopak v době hnojení lze očekávat navýšení intenzity o cca 1 – 
2 jízdy za hodinu. 
 
Po realizaci záměru lze předpokládat snížení ročního množství emise amoniaku o 454 kg/rok, 
nelze tedy předpokládat navýšení pachového zatížení v lokalitě a to především díky 
navrhovaným změnám v systému nakládání s kejdou (uzavřené jímky, přeprava pomocí 
uzavřených cisteren, zvolená trasa mimo obec). 
 
Z hlediska vlivu na přírodu  (fauna, flóra, ekosystémy, prvky ÚSES, NATURA 2000) nebyly 
zjištěny žádné prokazatelné vlivy, které by mohly vést k poškození stávajícího ekosystému, 
druhového nebo kvantitativního složení fauny a flóry.  
Z důvodu situování produkční stáje do stávajícího areálu farmy před dominantní budovu seníku, 
nebude mít výškový profil nové stáje negativní vliv na krajinný ráz.  
Záměrem dojde k vyšším nárokům na spotřebu vody. Voda bude odebírána z veřejného 
vodovodu, jehož kapacita, dle vyjádření provozovatele vodovodu, je dostačující. Situování nové 
stáje do areálu farmy nebude mít negativní vliv na půdu, nejedná se o zábor nové půdy a 
pozemky na nichž bude stavba umístěna nemají žádný způsob ochrany. 
 
Celkově lze záměr hodnotit jako akceptovatelný pro posuzovanou lokalitu. Autoři Oznámení 
neshledali pro posuzovaný záměr nesoulad s legislativními předpisy a záměr je možné realizovat 
v rozsahu uvedeném v tomto dokumentu.   
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Datum zpracování oznámení:             Červen 2014 
 
Zodpovědný zpracovatel:                  Ing. František Hezina  
                                                           Na Folimance 2154/17, Praha 2, Vinohrady  
 Tel. 603 216 983 
                                                            Osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR  
 
Zpracovatel:                                       Ing. Ondřej Šmíd 
 
 
 
 
 
 

ČÁST H 
 
 
 

H. PŘÍLOHY 
 
 

1. Situace záměru 
 

2. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
 

3. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění 
 

4.  Plná moc k zastupování oznamovatele a investora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis zpracovatele Oznámení: 
 
 
 
 
                                                                                          ............................................................ 
 
                                                                                                        Ing. František Hezina 
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Příloha č. 1 – Situace záměru 
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Příloha č. 2 - Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
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Příloha č. 3 - Stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném 
znění 
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Příloha č. 4 – Plná moc k zastupování oznamovatele a investora 
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