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číslo jednací: KUJCK 31438/2012 OZZL/9/Lz  datum:  18.1.2013 vyřizuje: Ing. Petr Lázni čka   telefon: 386 720 770 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na životní prost ředí a o zm ěně některých 
souvisejících zákon ů (zákon o posuzování vliv ů na životní prost ředí), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů (dále 
jen „zákon“) 

Název:  „Dostavba výkrmny ku řat Slav ětice u Všemyslic“ 
I. Kapacita a charakter zám ěru:  
Ve druhé části rekonstrukce zemědělského areálu ve Slavěticích u Všemyslic budou rekonstruovány další dvě 
navazující samostatné nevyužívané haly na výkrm brojlerů, každá na  kapacitu 28 000 ks. Kapacita areálu se tak 
po rekonstrukci zvětší o 56 000 ks tj, o 89,6 dobytčích jednotek (DJ) na celkem 133 750 ks brojlerů tedy na 214 
DJ. Haly ze sedmdesátých letech minulého století jsou dřevostavby konstrukčního systému BIOS, které mají 
sbíjené dřevěné rámy opláštěné panely cementopískových desek s tepelnou výplní. Každá hala bude osazena 6 
ks ventilátorů ve štítové zdi a 8 ks ventilátorů ve střeše pro podtlakové větrání. Vytápění bude zajištěno vždy 
čtyřmi závěsnými plynovými topidly na zemní plyn, každé o výkonu 66 kW. Brojleři budou chováni na podestýlce 
ze slámy vždy v pětitýdenních turnusech s asi 14 denní přestávkou na mytí haly, vyklízení podestýlky a 
dezinfekci. Podestýlka bude předávána na využití ke hnojení polí. Zásobování krmivy bude cca 28 x za dva 
měsíce. Navážení a odvoz brojlerů bude vždy 1 x za turnus. Odvoz brojlerů zajistí 6 nákladních aut. Provoz 
v areálu bude při výpadku el. energie zajištěn náhradním zdrojem - dieselagregátem o výkonu 160 kW. Stavbou 
nedojde k záboru zemědělské půdy, nebude narušen krajinný ráz a nebude dotčena fauna ani flóra. 

Umíst ění: kraj: Jihočeský  
               obec:  Všemyslice 

       kat. území: Slavětice u Všemyslic 

Oznamovatel: RABBIT Trhový Št ěpánov, a.s., Sokolská 302, 257 63 Trhový Št ěpánov, IČO: 18622437  
 
II. Souhrnné vypo řádání p řipomínek: 
V rámci zjišťovacího řízení byla k záměru „Dostavba výkrmny kuřat Slavětice u Všemyslic“ doručena celkem 3 
vyjádření (Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, Krajská hygienická 
stanice Jihočeského kraje, Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj). 

Krajská hygienická stanice Jiho českého kraje  (KHS) nemá připomínky a nepožaduje další posuzování. 

Česká inspekce životního prost ředí, oblastní inspektorát České Budějovice (ČIŽP) nepožaduje další 
posuzování záměru, pouze upozorňuje na povinnost dodržovat přípustnou míru obtěžování zápachem a 
doporučuje používání krmných směsí s obsahem amoniak snižujících prostředků.  

Připomínka byla zahrnuta do podmínek závěru zjišťovacího řízení. 

Krajská veterinární správa  Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj nemá připomínky a nepožaduje další 
posuzování záměru. 
 
Hodnocení zp ůsobu ovlivn ění životního prost ředí a obyvatelstva zám ěrem   
Realizace záměru umožní další využití stávajícího zemědělského areálu. Záměr ovlivní okolí zvýšením dopravy 
a emisemi amoniaku, ale vlivem umístění mimo zástavbu nebude mít významný vliv na životní prostředí a 
veřejné zdraví.  
 
III. Závěr: 
Záměr „Dostavba výkrmny ku řat Slav ětice u Všemyslic “ je změnou záměru dle § 4 bodu 1 písm. c) zákona a 
vlastní změna svou kapacitou naplňuje dikci bodu 1.5 Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 50 do 180 
dobytčích jednotek, kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, 
jehož cílem bylo 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 

„Dostavba výkrmny ku řat Slav ětice u Všemyslic “ 

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:   

Budou uplatňována dostupná opatření k omezení úniku pachových látek. 
 
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle 
zvláštních předpisů. 
 
 
 
Ing. Karel Černý   
vedoucí odboru životního prost ředí,                                                  
zemědělství a lesnictví                                                        
 
 
 
Přílohy: Došlá vyjád ření: 
1)  Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje ze dne 10.1.2013  
2)  Vyjádření České inspekce životního prostředí OI České Budějovice ze dne 10.1.2013  
3)  Vyjádření Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj ze dne 3.1.2013 

 

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


