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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Čj.: KUJCK 59821/2013 OZZL
Sp. zn.: OZZL 54600/2014/pela

datum: 10.10.2014

vyřizuje: Ing. Petr Láznička

telefon: 386 720 770

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“)
Název: „Stavební úpravy stáje pro masný skot a výkrm býků“
I. Kapacita a charakter záměru:
Předmětem projektu bude nová rozšířená stavba na místě stávající stáje pro masný skot a výkrm býků na farmě
v k.ú. Zvěstonín při komunikaci Zvěstonín Zbelítov. Po demolici stávajícího objektu na konci životnosti o rozměrech
92,8 x 15,4 m s přiléhajícími plochami pro chov telat bude postavena nová stavba o rozměrech 92,6 x 30,9 m se
sedlovou střechou výšky 10,6 m s vlnitou krytinou Cembrit a větrací štěrbinou v hřebeni. Zpevněná nová podlaha
bude mít hydroizolaci. Nová stáj bude ocelová bezsloupová hala. Podélné stěny budou mít v horní části konstrukci
se svinovacími plachtami. Ve štítech budou osazena nová vrata. Ustájení bude ve stlaných kotcích. Hnojná
koncovka zůstává beze změny. Hnůj bude vyhrnován na zpevněnou plochu z krmiště cca 2x týdně a z leháren cca
1x měsíčně a následně odvážen na polní hnojiště. Nový stav chovu skotu bude 251 býků ve výkrmu, 82 ks
masného skotu (krávy) a 82 ks telat, celkem 363,5 DJ. V okolí stáje budou upraveny a zpevněny komunikace a
napojeny na stávající vjezdy do areálu. Dešťová voda bude vsakována. do okolní půdy. Záměr leží v přírodním
parku Jistebnická vrchovina.
Umístění: kraj: Jihočeský
obec: Město Jistebnice
kat. území: Zvěstonín pozemky p.č. 73/1, 73/2, 1037/5, 1037/6
Oznamovatel: Pavel Bastl, Vlásenice 32, 319 31 Jistebnice, IČ: 75099233
Zpracovatel oznámení: Ing. Radek Přílepek, FARMTEC a.s., Chýnovská 1098, 390 02 Tábor.
II. Souhrnné vypořádání připomínek:
V rámci zjišťovacího řízení byla k záměru „Stavební úpravy stáje pro masný skot a výkrm býků“ doručena celkem 2
vyjádření (Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, Krajská hygienická stanice
Jihočeského kraje). Veřejnost se k záměru nevyjádřila.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice (ČIŽP) uvádí, že nepožaduje další
posuzování záměru a s realizací předloženého záměru souhlasí. 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 č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Po realizaci záměru bude roční emise amoniaku
vyšší než 5 tun a bude se jednat o vyjmenovaný stacionární zdroj. Dále uvádí, že oznamovatel musí předložit ke
schválení vodoprávnímu úřadu zpracovaný havarijní plán dle Vyhlášky č. 175/ 2011 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a
rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.
Připomínky jsou zapracovány do podmínek závěru zjišťovacího řízení.
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje (KHS) nepožaduje další posuzování záměru a s realizací
předloženého záměru souhlasí.
Připomínka je součástí podmínek závěru zjišťovacího řízení.
Hodnocení způsobu ovlivnění životního prostředí a obyvatelstva záměrem
Realizace záměru by dle oznámení neměla významně ovlivnit životní prostředí v okolí záměru. Dojde ke zlepšení
podmínek ustájení zvířat a zkvalitnění manipulace s chlévskou mrvou.
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III. Závěr:
Záměr „Stavební úpravy stáje pro masný skot a výkrm býků“ naplňuje dikci bodu 1.7 (Chov hospodářských
zvířat s kapacitou nad 180 dobytčích jednotek) kategorie I přílohy č. 1 k zákonu, a jako významná změna dle
ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) zákona byl záměr podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona 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 pro masný skot a výkrm býků“
n e m á významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a n e b u d e proto posuzován podle zákona
za následujících podmínek, které by měly být rozpracovány pro další návazná řízení:
Pro stavební řízení oznamovatel požádá o vydání závazného stanoviska orgán ochrany ovzduší.
Při přípravě stavby bude zpracován program organizace výstavby.
Během výstavby budou omezeny negativní vlivy způsobené pojezdy a provozem stavební techniky, bude
prováděna pravidelná kontrola a údržba stavebních mechanismů.
Bude postupováno dle zpracovaného programu organizace výstavby.
V případě úniku olejů ze stavební mechanizace, budou okamžitě učiněna opatření, aby nedošlo k poškození
životního prostředí.
Před zahájením užívání bude vydáno povolení k uvedení vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší do provozu.
Budou přijata technicko – organizační opatření ke snížení emisí pachových látek.
Přijatá opatření ke snížení emisí včetně používaných technologií budou uvedena v provozním řádu zdroje.
Zpracovaný havarijní plán bude předložen ke schválení vodoprávnímu úřadu.
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. Úřad obdržel k
oznámení celkem 2 vyjádření dotčených správních úřadů. Veřejnost se k oznámení nevyjádřila. Z vyjádření
vyplývá, že k záměru nebyly vzneseny závažné připomínky, které by zásadním způsobem zpochybnily nebo
bránily případné realizaci záměru. Všechny oprávněné požadavky a připomínky, vyplývající z došlých vyjádření,
jsou ve formě podmínek uvedeny v závěru zjišťovacího řízení.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle
zvláštních předpisů.

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

Přílohy: Došlá vyjádření:
1) Vyjádření České inspekce životního prostředí OI České Budějovice ze dne 3. 10. 2014
2) Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje ze dne 30. 9. 2014
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