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Věc: 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“) 
 
 
I. Identifika ční údaje:  
 
Název:  Rozšíření stávajícího zimoviště na p.č. 503/2 k.ú. Doubrava nad Vltavou 
 
Kapacita a charakter zám ěru:  Předmětem posuzovaného záměru je rozšíření stávajícího zimoviště masného 
skotu v zemědělském areálu na pozemku p.č. 503/2 v k.ú Doubrava nad Vltavou. Součástí ustájení skotu je 
krmiště a lože s hlubokou podestýlkou ve skupinovém kotci rozděleném hrazením. Stávající kapacita stájí v rámci 
zemědělského areálu (141,4 DJ), bude realizací projektu navýšena o 47,88 DJ (včetně zimoviště SO 02). V rámci 
rozšíření řešeného zimoviště SO 04 dojde k navýšení o 23,24 DJ (15 krav a 14 telat). Objekt SO 04 se bude 
nacházet uvnitř areálu investora a výhradně bude sloužit pro zemědělskou výrobu. Jedná se o přístavbu halového 
objektu půdorysných rozměrů 20 x 15,1 m. Objekt je přístupný stávajícím vjezdem po komunikaci III. třídy č. 10562 
z obce Doubrava. 
 
 
Umíst ění:  kraj: Jihočeský  
                 obec: Chrášťany 
                 kat. území: Doubrava nad Vltavou 
 
 
Oznamovatel : Ing. Miroslav Daňhel, Přívozní 220, 375 01 Týn nad Vltavou 
             IČ: 75007550 
 
 
II. Souhrnné vypo řádání p řipomínek:  
 
V rámci zjišťovacího řízení byla k záměru „Rozšíření stávajícího zimoviště na p.č. 503/2 k.ú. Doubrava nad 
Vltavou“ doručena 4 vyjádření (Česká inspekce životního prostředí, OI České Budějovice, Krajská hygienická 
stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Krajská veterinární správa Státní veterinární správy 
pro Jihočeský kraj a Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor životního prostředí). 
 
Česká inspekce životního prost ředí (dále jen „ČIŽP“), z hlediska ochrany p řírody a ochrany vod nemá 
k předloženému oznámení záměru žádné připomínky. 
 
Z hlediska ochrany ovzduší ČIŽP uvádí, že pokud je v kapitole „Úvod“ uvedeno navýšení projektované kapacity 
zemědělského areálu 23,24 DJ, což odpovídá 15 ks krav a 14 ks telat (projektovaná kapacita objektu SO 04), pak 
nelze ve výpočtu celkové roční emise amoniaku po realizaci záměru – podle projektované kapacity – zohledňovat 
změnu zástavu (počtu kusů) v objektech, jichž se záměr nedotýká, jak je uvedeno na str. 15, tabulka označená 
chov skotu – nový projektovaný stav. Pokud nedojde k úpravě vnitřní dispozice objektu SO 01, a tuto situaci 
dokumentace neřeší, zůstává projektovaná kapacita objektu SO 01 původní – viz str. 15, tabulka označená chov 
skotu – současný stav. Navýšení se týká projektovaného stavu nového objektu, nikoli snížení stavu skotu v objektu 
SO 01. Potom celková emise amoniaku, vypočtená podle projektované kapacity zařízení, bude 3,24 tuny, jak je 
uvedeno výše (nikoli 2,88 t). Kapitola „Kapacita (rozsah) záměru“ řeší kapacitu skladovacích prostorů na chlévskou 
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mrvu a močůvku takto: „doplnění skladovacího prostoru“. Z dále uvedeného způsobu odklizu výkalů a podestýlky (v 
záměru), kde je uvedeno po vyskladnění skotu (rozumí se zřejmě jarní přechod skotu na pastviny) vyklizení objektu 
a následné odvezení hnoje na pozemky a aplikace, nezbytnost rozšiřování skladovacích prostor na hnůj nevyplývá. 
V dokumentaci dále není tato část stavebních úprav areálu popisována. Přes uvedené připomínky je záměr 
provozovatele jednoznačný, tj. rozšíření zemědělského areálu o objekt zimoviště pro masný skot. 
 
Zpracovatel oznámení k výše uvedenému doplnil: 
 
Zpracovatel oznámení ve své studii uvádí celkovou roční emisi 2,88 tun, ČIŽP uvádí celkovou emisi amoniaku 3,24 
tun. Emise z chovu skotu byly stanoveny na základě emisních faktorů pro jednotlivé skupiny daných NV č. 
615/2006 Sb., ve znění NV 294/2011 Sb., (které nejsou od 1.9.2012 v platnosti). V nově platné vyhlášce č. 
415/2012 Sb., nejsou uvedeny emisní limity pro jednotlivé skupiny hospodářských zvířat. V souladu se zákonem č. 
201/2012 Sb., § 41 odstavce 7, byly výpočty provedeny s emisními faktory viz výše. Zpracovatel oznámení počítal 
s daty od zadavatele, který po výstavbě nového objektu počítá se snížením kapacity skotu ve stávajících 
objektech, čili výpočet byl koncipován na budoucí stav, který bude odpovídat praxi. ČIŽP praktikovala druhý 
způsob výpočtu, se kterým také zpracovatel oznámení souhlasí, jelikož je koncipován dle současného (platného) 
rozhodnutí příslušných orgánů, čili na současný stav (kapacitu), ke které připočítali nový stav (navýšení), pak tedy 
vyšla celková emise 3,24 tuny. S tímto výpočtem tedy zpracovatel souhlasí. 
 
ČIŽP z hlediska odpadového hospodá řství uvádí, že v kapitole B.III.3 Kategorizace a množství odpadů je 
uvedeno, že původcem odpadů ve fázi výstavby provozu bude stavební firma, která bude výstavbu provádět, ve 
fázi provozu provozovatel. Dále je uvedena tabulka s odpady, které mohou vznikat při stavbě (kat. č., druh odpadu, 
kategorie), není zde uvedeno předpokládané množství odpadu. Výkopová zemina bude využita v místě stavby. Při 
provozu zimoviště je uveden vznik odpadu při výměně zářivek, směsný komunální odpad a smetky. ČIŽP 
upozorňuje, že v případě zpětně odebíraných výrobků např. zářivek se nejedná u konečného uživatele o odpady, 
ale o výrobky podléhající zpětnému odběru, tzn. při nakládání s těmito výrobky se postupuje dle dílu 8 zákona o 
odpadech. Jelikož v přehledu odpadů vznikajících při výstavbě a provozu zimoviště nejsou uvedena předpokládaná 
množství odpadů, ČIŽP požaduje tato množství odpadů doplnit. 
 
Připomínky týkající se odpadového hospodářství byly zohledněny v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. 
Zpracovatel oznámení doplnil předpokládané množství odpadů, které bude uváděno v navazujících řízeních. 
 
Městský ú řad Týn nad Vltavou, odbor životního prost ředí nemá k předloženému oznámení záměru žádných 
připomínek. 
 
Krajská hygienická stanice Jiho českého kraje  se sídlem v Českých Bud ějovicích (dále jen „KHS“ ) 
s předloženým záměrem souhlasí a další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. nepožaduje. Upozorňuje, že 
v dalších stupních projektové přípravy vlastní výstavby (v projektové dokumentaci pro územní, resp. stavební 
řízení) budou v jednotlivých závazných stanoviscích formulovány požadavky vyplývající ze zákona č. 258/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jeho právních prováděcích předpisů. 
 
Upozornění KHS bylo převzato do podmínek závěru zjišťovacího řízení. 
 
Do vydání závazného stanoviska k užívání stavby bude KHS v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, požadovat přímým měřením prokázat, že hluk šířící se z běžného provozu předmětného 
objektu nepřekračuje na hranici nejbližšího chráněného prostoru ve stávající situaci obytné zástavby hygienické 
limity hluku stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Pokud územní plán obce navrhuje plochy pro chráněnou 
zástavbu v návaznosti na areál je nutno přímým měřením prokázat splnění hygienických limitů hluku na hranici 
těchto ploch. 
 
Připomínka KHS byla zapracována do podmínek závěru zjišťovacího řízení. 
 
Krajská veterinární správa Státní veterinární správ y pro Jiho český kraj  nemá k předloženému záměru 
„ Rozšíření stávajícího zimoviště na p.č. 503/2 k.ú. Doubrava nad Vltavou“ připomínek. 
 
III. Závěr:  
 
Záměr „Rozší ření stávajícího zimovišt ě na p.č. 503/2 k.ú. Doubrava nad Vltavou“  naplňuje dikci bodu 1.5 
kategorie II 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 

 
 

„Rozší ření stávajícího zimovišt ě na p.č. 503/2 k.ú. Doubrava nad Vltavou“ 
 

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: 
 

• V dalších stupních projektové přípravy vlastní výstavby (v projektové dokumentaci pro územní, resp. 
stavební řízení) budou v jednotlivých závazných stanoviscích formulovány požadavky vyplývající ze 
zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jeho právních prováděcích předpisů. 
 

• Po uvedení stavby do provozu provozovatel přímým měřením zajistí, v souladu se zákonem č. 258/2000 
Sb. ve znění pozdějších předpisů, že hluk šířící se z běžného provozu předmětného objektu, nepřekračuje 
na hranici nejbližšího chráněného prostoru ve stávající situaci obytné zástavby hygienické limity hluku 
stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. 
 

• V případě používání zpětně odebíraných výrobků, např. zářivek, podléhají tyto zpětnému odběru, tzn. při 
nakládání s nimi je nutno postupovat podle zákona o odpadech. 
 

• Nakládání s výkopovou zeminou bude prováděno podle platné legislativy. 
 
 

Odůvodn ění:  
 
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 4 vyjádření. 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 došlých 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 
 
 
 
 
Došlá vyjád ření (v p říloze):  
1. Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne 23. 1. 2013 
2. Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI České Budějovice ze dne 18. 1. 2013 
3. Vyjádření Městského úřadu Týn nad Vltavou, odboru životního prostředí ze dne 30. 1. 2013 
4. Vyjádření Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj ze dne 22. 1. 2013 


