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Věc: ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“) 

I. Identifikační údaje: 

Název: Rozšíření areálu výkrmu brojlerů Záhorkov 

Kapacita a charakter záměru: Výstavba 2 nových hal o rozměrech 103,6 x 23 m pro chov brojlerů s kapacitou 2 x 
50 tisíc ks (160 DJ). V současné době je v areálu chováno 120 tisíc ks brojlerů  (192 DJ) v 6 halách po 20 tisících 
ks. Brojleři budou ustájeni jako doposud v hluboké podestýlce. 
 
Umístění:  
Kraj:   Jihočeský 
Obec:  Kájov, místní část Kladné   
Kat. území: Kladné 

Oznamovatel:  Vodňanské kuře, s.r.o., Karlov 196, 284 01 Kutná Hora 

IČO: 27435148. 

II. Souhrnné vypořádání připomínek: 

V rámci zjišťovacího řízení byla k záměru „Rozšíření areálu výkrmu brojlerů Záhorkov“ doručena 3 vyjádření 
(Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích; Česká inspekce životního 
prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice; Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a 
zemědělství). 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích souhlasí se záměrem  
a nepovažuje za nutné v posuzování vlivů záměru „Rozšíření areálu výkrmu Brojlerů Záhorkov“ na životní prostředí 
dále pokračovat. 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice 

- ochrana přírody má k předloženému oznámení záměru následující připomínky: 
• Kácení porostu v místě záměru je potřeba provést mimo hnízdní období ptáků, nejlépe v době tzv. 

vegetačního klidu (od začátku listopadu do konce března). 
      Převzato do podmínek závěru zjišťovacího řízení. 
• Kácení porostu je potřeba provést v souladu s ustanoveními zákona o ochraně přírody. V případě, že dojde 

ke kácení dřevin o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí větším než 80 cm nebo souvislých keřových 
porostů o ploše nad 40 m

2
, je nutné ze strany vlastníka pozemku či nájemce pozemku se souhlasem 

vlastníka požádat příslušný orgán ochrany přírody o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 
a toto kácení provádět až po vydání pravomocného rozhodnutí ve věci. 
Jedná se o zákonnou povinnost. 

- ochrana ovzduší uvedla následující připomínky: 
• Požadavkem zákona č. 86/2002 Sb. k vydání rozhodnutí podle § 17 odst. 1 písm. c) a d) – povolení stavby 
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zdroje a jeho změn a povolení k uvedení zdroje do provozu (i zkušebního), musí být součástí žádosti také 
odborný posudek, zpracovaný autorizovanou osobou. Stejný požadavek vyplývá i ze zákona č. 201/2012 
Sb.  
Připomínka zákonné povinnosti, není zohledněna v podmínkách závěru. 

• V době zpracování oznámení záměru bylo v platnosti NV č. 294/2011 Sb., podle kterého se zdroj zařazuje 
do kategorie podle druhu chovaných zvířat a jejich počtu při úplném využití objektu. Při kategorizaci se 
pracuje s celým emisním faktorem bez jakýchkoli korekcí, a to i v případě, že provozovatel podestýlku 
nebude zapracovávat na vlastních pozemcích. 
Dle zpracovatele oznámení se jedná o formální připomínku, neboť započtení emise z aplikace podestýlky 
na zemědělské pozemky v tomto případě nemění kategorii zdroje. 

• V chovech drůbeže majících prostor pro více než 40 000 ks drůbeže je velké nebezpečí obtěžování okolí 
provozovny zápachem. ČIŽP upozorňuje na povinnost dodržovat přípustnou míru obtěžování zápachem a 
doporučuje, aby provozovatel přistoupil k preventivnímu řešení problému obtěžování pachovými látkami 
vhodným způsobem, např. používáním krmných směsí s obsahem snižujících přípravků (např. Biostrong 
510 – snížení emisí amoniaku o 40 %). Pachové látky nesmějí být emitovány do ovzduší v koncentracích 
nad přípustnou míru obtěžování zápachem. 

Připomínka převzata do podmínek závěru zjišťovacího řízení. 

• V době zpracování záměru byl v platnosti zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb., v platném znění, 
včetně všech citovaných prováděcích předpisů. Po ukončení realizace záměru bude provozovatel 
postupovat v souladu s novým zákonem o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., který je v platnosti od 1. 9. 
2012, a v souladu s legislativou platnou v době ukončení realizace záměru.  
Upozornění na změnu zákona není zohledněno v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. Podle zákona č. 
201/2012 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 9. 2012, bude postupováno nejen po ukončení realizace 
záměru, ale již i při jeho výstavbě.  

- ochrana vod – bez připomínek 
- odpadové hospodářství – v přehledu odpadů vznikajících při výstavbě a provozu zařízení nejsou uvedena 
předpokládaná množství odpadů, a proto ČIŽP požaduje tato množství odpadů doplnit. 
Zpracovatel oznámení uvedl, že množství odpadu nelze ve fázi posuzování přesně stanovit, lze provést pouze 
kvalifikovaný odhad množství odpadů vznikajících při výstavbě a za provozu. 
Zohledněno v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.  

- integrovaná prevence - ČIŽP upozorňuje na povinnost provozovatele nahlásit v souladu s ustanovením § 16 
odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci plánovanou změnu v provozu zařízení Krajskému úřadu – 
Jihočeský kraj. Dále je uvedeno, že jako poslední provozovatel předmětného zařízení je uvedena společnost 
Výkrm Tagrea, s.r.o. Pokud je novým provozovatelem společnost Vodňanské kuře, s.r.o., měla by oznámit přechod 
integrovaného povolení do 10 dnů ode dne účinnosti převodu nebo přechodu práva a povinností Krajskému úřadu 
– Jihočeský kraj. 
Hlášení plánované změny v provozu zařízení je povinnost, která vyplývá provozovateli ze zákona a netýká se 
posuzování vlivů na životní prostředí. Ohlášení změny provozovatele je taktéž zákonná povinnost, k tomuto doplnil 
zpracovatel oznámení, že jako poslední nahlášený provozovatel je společnost Výkrm Tagrea, s.r.o. Tato 
skutečnost trvá, neboť společnost Výkrm Tagrea, s.r.o. je vlastněna společností Vodňanské kuře, s.r.o. 

Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství  

- odpadové hospodářství - bez připomínek 

- ochrana přírody a krajiny - nepožaduje záměr dále posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb.  

- orgán státní správy lesů – nemá připomínky 

- vodoprávní úřad – doporučuje prověřit kapacitu stávající dešťové kanalizace.  
Doporučení převzato do podmínek závěru zjišťovacího řízení. 

III. Závěr: 
 
Záměr „Rozšíření areálu výkrmu brojlerů Záhorkov“ naplňuje dikci § 4 odst. 1 písm. b) k bodu 1.7 „Chov 
hospodářských zvířat s kapacitou nad 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti)“ 
kategorie I přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení za účelem zjištění, zda 
záměr bude posuzován podle zákona. 
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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 

 

„Rozšíření areálu výkrmu brojlerů Záhorkov“ 
 

n e m á   významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a   n e b u d e   posuzován            
podle zákona 

za těchto podmínek, které je nutné zohlednit v navazujících správních řízeních nebo v jiných postupech  
podle zvláštních právních předpisů:  

 Kácení dřevin provádět v souladu s ustanoveními zákona o ochraně přírody a krajiny a mimo hnízdní 
období ptáků, nejlépe v době tzv. vegetačního klidu od začátku listopadu do konce března. 

 Prověřit kapacitu stávající dešťové kanalizace. V případě zjištění její nedostatečné kapacity dořešit tuto 
skutečnost v dokumentaci pro územní a stavební řízení. 

 V projektu pro stavební řízení upřesnit množství odpadů vznikajících při výstavbě a provozu. 

 Používat krmné směsi s obsahem přípravků, které snižují emise amoniaku. 

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.   

Příslušný úřad obdržel k oznámení celkem 3 vyjádření. Dotčené územní samosprávné celky a veřejnost se 
k oznámení nevyjádřila. Z vyjádření dotčených správních úřadů vyplývá, že k záměru nebyly vzneseny závažné 
připomínky, které by nebylo možno v následujících fázích přípravy záměru účinně a beze zbytku řešit, a které by 
zásadním způsobem zpochybnily nebo bránily případné realizaci záměru. Všechny oprávněné požadavky, 
vyplývající z těchto vyjádření, jsou ve formě podmínek uvedeny v závěru zjišťovacího řízení. 

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení  
podle zvláštních právních předpisů. 

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

Přílohy - obdržená vyjádření: 

1. Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne 10. 9. 2012 

2. Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice ze dne 19. 9. 2012 

3. Vyjádření Městského úřadu Český Krumlov, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 20. 9. 2012 

 

 


