ODBOR IVOTNÍHO PROSTěEDÍ, ZEMċDċLSTVÍ A LESNICTVÍ
ýj.: KUJCK 24730/2013/OZZL
Sp. zn.: OZZL 16828/2013/jahon

VČc: ZÁVR ZJI OVACÍHO

datum: 10. 5. 2013

vyĜizuje: Mgr. Jakub Honetschläger

telefon: 386 720 739

ÍZENÍ

podle § 7 zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na ivotní prostedí a o zmn nkterých
souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na ivotní prostedí), ve znní pozdjích pedpis (dále
jen zákon)
I. Identifikaní údaje:
Název: Farma pro mladý skot Klenov
Kapacita a charakter zámru: PĜedmČtem posuzovaného zámČru je vybudování nové stáje pro odchov mladého
dobytka v rámci stávajícího zemČdČlského areálu v KlenovČ. Novostavba stáje bude mít kapacitu pro 324 ks jalovic
ve vČku 7  24 mČsícĤ, které budou ustájeny ve stelivovém boxovém systému. Stávající stáj, která má kapacitu pro
350 ks jalovic ve vČku 7  18 mČsícĤ, bude vyuita po urþitých zmČnách ve vnitĜním uspoĜádání technologie pro
odchov jalovic ve vČku 7-24 mČsícĤ. Kapacita stáje bude, z dĤvodu zavedení welfare zvíĜat a chovu starích
kategorií zvíĜat, sníena na 200 ks jalovic. Souþástí areálu je i malá porodna prasnic s odchovnou selat, která bude
dále provozována beze zmČn. V rámci modernizace dojde ve stávajícím zemČdČlském areálu k celkovému
navýení kapacity o 128,9 DJ (214 DJ  stávající stav, 341,88  navrhovaný stav).

Umístní: kraj: Jihoþeský
obec: PluhĤv ćár
kat. území: Klenov

Oznamovatel: ZemČdČlské drustvo PluhĤv ćár, 37824 PluhĤv ćár þp. 59
Iý: 00110663

II. Souhrnné vypoádání pipomínek:

V rámci zjiĢovacího Ĝízení bylo k zámČru Farma pro mladý skot Klenov doruþeno 6 vyjádĜení (MČstský úĜad
JindĜichĤv Hradec, odbor rozvoje  oddČlení památkové péþe, Krajská veterinární správa Státní veterinární správy
pro Jihoþeský kraj, ýeská inspekce ivotního prostĜedí, OI ýeské BudČjovice, Krajská hygienická stanice
Jihoþeského kraje, územní pracovitČ JindĜichĤv Hradec, MČstský úĜad JindĜichĤv Hradec, odbor ivotního
prostĜedí, Krajská hygienická stanice Jihoþeského kraje, územní pracovitČ JindĜichĤv Hradec  po doplnČní).
Krajská hygienická stanice Jihoþeského kraje se sídlem v ýeských BudČjovicích, územní pracovitČ JindĜichĤv
Hradec (dále jen KHS) ve svém vyjádĜení namítala, e v rámci oznámení není otázka hluku dostateþnČ Ĝeena a
poaduje podrobné vyhodnocení hlukové zátČe. Na základČ zajitČní podrobného vyhodnocení hlukové zátČe
oznamovatelem, KHS v rámci doplnČní výe uvedené problematiky sdČlila, e provoz zámČru nebude znamenat
ovlivnČní nad rámec limitĤ danými zákonnými normami. ZámČr nebude znamenat ani zaznamenatelnou zmČnu
oproti stávajícímu stavu ve vech svých aspektech. Z uvedených dĤvodĤ KHS nepoaduje dalí posuzování podle
zákona.
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MČstský úĜad JindĜichĤv Hradec, odbor ivotního prostĜedí nepoaduje dalí posuzování podle zákona, pokud
bude dodrena hnojná koncovka a ke vsaku deĢových vod ze stĜech bude doloen hydrogeologický posudek.
Dále upozorĖuje na zákonné ustanovení týkající se ochrany ZPF, které nemá charakter pĜipomínky.
Výe uvedené pĜipomínky jsou zohlednČny v podmínkách závČru zjiĢovacího Ĝízení
MČstský úĜad JindĜichĤv Hradec, odbor rozvoje  oddČlení památkové péþe nemá k oznámení ádné
pĜipomínky, neboĢ se uvaovaný zámČr nachází v dostateþné vzdálenosti od nejbliího památkovČ chránČného
objektu (návesní kaple  Klenov).
ýeská inspekce ivotního prostĜedí, OI ýeské BudČjovice nemá pĜi dodrení podmínek uvedených v bodČ
D.IV. oznámení k zámČru ádné pĜipomínky a nepoaduje dalí posuzování podle zákona.
Navrená opatĜení budou souþástí projektu pro návazná správní Ĝízení, co je zohlednČno v podmínkách závČru
zjiĢovacího Ĝízení.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihoþeský kraj nepoaduje dalí posuzování podle
zákona a nemá k oznámení zámČru ádné pĜipomínky.

III. Závr:
ZámČr Farma pro mladý skot Klenov je významnou zmČnou stávajícího zámČru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. b)
zákona a to k bodu 1.7  Chov hospodáĜských zvíĜat s kapacitou nad 180 dobytþích jednotek (l dobytþí jednotka =
500 kg ivé hmotnosti). kategorie I pĜílohy þ. 1 k zákonu a proto bylo dle § 7 zákona provedeno zjiĢovací Ĝízení za
úþelem zjitČní, zda zámČr bude posuzován podle zákona.
Na základČ provedeného zjiĢovacího Ĝízení podle zásad uvedených v pĜíloze þ. 2 k zákonu doel Krajský úĜad 
Jihoþeský kraj jako pĜísluný orgán podle § 22 zákona k závČru, e zámČr

Farma pro mladý skot Klenov

n e m á významný negativní vliv na ivotní prostĜedí a veĜejné zdraví a n e b u d e posuzován podle zákona,
za tchto podmínek:
V následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromaćování jednotlivých druhĤ
odpadĤ, zejména pak odpadĤ kategorie ´´N´´ a ostatních látek kodlivých vodám, tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a oznaþených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodáĜství.
PĜi výstavbČ dodret poadavky projektové dokumentace na stavební provedení nepropustných podlah stáje a
hnojné koncovky stáje, ke kolaudaci doloit jejich vodČ nepropustné sloení zajistit dĤsledné oddČlení toku
deĢových vod mimo prostory moné kontaminace (zastĜeená hnojná koncovka, stání techniky, manipulaþní
prostory s uhynulými zvíĜaty).
Realizovat výsadbu dĜevin na jiní hranici areálu. Dále dĤslednČ rekultivovat v rámci sadových úprav vechny
plochy zasaené stavebními pracemi z dĤvodu prevence ruderalizace území a íĜení alergenních plevelĤ.
ZabraĖovat kontaminaci deĢových vod látkami kodlivými vodám, vþasným vyváením statkových hnojiv, þistotou
provozu, zabezpeþením kadaverĤ a udrováním dopravních prostĜedkĤ v dobrém technickém stavu.
PĜi aplikaci statkových hnojiv zajistit územní ochranu v okolí vodních ploch, vodních tokĤ  ve smyslu platných
metodik dodret ochranné pásmo tČchto povrchových vod. Dále udrovat komunikace v þistém stavu, zejména pĜi
manipulaci s hnojem.
Do projektové dokumentace stavby zapracovat vechna dalí navrená opatĜení k prevenci, vylouþení, sníení þi
kompenzaci nepĜíznivých vlivĤ na ivotní prostĜedí (kapitola D.IV.  oznámení zámČru).
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Odvodnní:
Krajský úĜad dospČl k výe uvedenému závČru, e zámČr nebude mít významný negativní vliv na ivotní prostĜedí
a veĜejné zdraví na základČ charakteristiky zámČru, umístČní zámČru a charakteristiky pĜedpokládaných vlivĤ
zámČru na obyvatelstvo a ivotní prostĜedí. PĜísluný úĜad obdrel k oznámení celkem 6 vyjádĜení. VeĜejnost se
k oznámení nevyjádĜila. Z vyjádĜení dotþených správních úĜadĤ vyplývá, e k zámČru nebyly vzneseny závané
pĜipomínky, které by nebylo mono v následujících fázích pĜípravy zámČru úþinnČ a beze zbytku Ĝeit, a které by
zásadním zpĤsobem zpochybnily nebo bránily pĜípadné realizaci zámČru. Vechny oprávnČné poadavky,
vyplývající z tČchto vyjádĜení, jsou ve formČ podmínek uvedeny v závČru zjiĢovacího Ĝízení. ZávČr zjiĢovacího
Ĝízení nenahrazuje vyjádĜení a rozhodnutí podle zvlátních právních pĜedpisĤ.

Ing. Karel ýerný
vedoucí odboru ivotního prostĜedí,
zemČdČlství a lesnictví

Pílohy:
1. VyjádĜení ýeské inspekce ivotního prostĜedí, OI ýeské BudČjovice ze dne 17. 4. 2013
2. VyjádĜení KHS Jihoþeského kraje, územní pracovitČ JindĜichĤv Hradec ze dne 12. 4. 2013
3. VyjádĜení KHS Jihoþeského kraje, územní pracovitČ JindĜichĤv Hradec ze dne 9. 5. 2013
4. VyjádĜení MČÚ JindĜichĤv Hradec, odboru ivotního prostĜedí ze dne 23. 4. 2013
5. VyjádĜení MČÚ JindĜichĤv Hradec, odboru rozvoje  oddČlení památkové péþe ze dne 11. 4. 2013
6. VyjádĜení Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Jihoþeský kraj ze dne 26. 4. 2013
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Oblastní inspektorát ýeské BudČjovice
U VýstavištČ 16, Post Box 32, 370 21 ýeské BudČjovice
tel.: 386 109 111, e-mail: public_cb@cizp.cz
Iý: 41 69 32 05, www.cizp.cz

Vaše ZN.: KUJCK 16832/2013/OZZL 16828/2013/jahon
Ze dne: 2.4.2013
Naše zn:
VyĜizuje:
Tel.:
E-mail:
DS:
datum:

ýIŽP/42/IPP/1304684.001/13/CDV
Ing. Dušan Vysloužil
386 109 121
vyslouzil_dusan@cb.cizp.cz
v3cdzr7
17.4.2013

Krajský úĜad-Jihoþeský kraj
Odbor životního prostĜedí,
zemČdČlství a lesnictví
U Zimního stadionu 1952/2
370 06 ýeské BudČjovice

Stanovisko ýIŽP k vlivĤm zámČru „Farma pro mladý skot Klenov“.
Dne 4.4.2013 bylo oblastnímu inspektorátu ýIŽP v ýeských BudČjovicích doruþeno oznámení zámČru „Farma pro mladý skot Klenov“. Oznamovatelem je ZD PluhĤv Žćár.
ZámČrem investora je novostavba stáje pro odchov mladého dobytka ve stĜedisku v k.ú. Klenov na
volné ploše na severozápadním okraji areálu. Novostavba stáje bude mít kapacitu pro 324 ks jalovic
ve vČku 7 - 24 mČsícĤ, které budou ustájeny ve stelivovém boxovém systému.
Místo plánované výstavby je v souladu s rozpracovaným územním plánem obce PluhĤv Žćár, je
vybaveno dostateþnou infrastrukturou a v okolí se nachází dostatek vhodných zemČdČlských ploch,
které budou pĜi provozu využívány jednak pro produkci kvalitního krmiva, jednak pro aplikaci vybraných statkových hnojiv.
Základní pĤdorysný rozmČr stáje je 96 x 35 m, výška stáje u okapu je cca 3,6 m, v hĜebeni cca 7,8
m.
Ochrana pĜírody
Realizací zámČru nebudou dotþena území zvláštČ chránČných þástí pĜírody ani jejich ochranných
pásem. Dále nebudou dotþeny prvky ÚSES ani významné krajinné prvky. Nedojde k ovlivnČní prvkĤ soustavy NATURA 2000 ani k významné zmČnČ krajinného rázu, neboĢ nový objekt navazuje
na stávající rozsáhlou zástavbu zemČdČlského areálu, která je tvoĜena podobnými stájemi a dalšími i
vČtšími skladovými a hospodáĜskými objekty. Ke zmenšení negativních dopadĤ na krajinný ráz
bude provedena výsadba pásu vzrostlé zelenČ stromového a keĜového patra. Vlastní staveništČ je z
vČtší þásti intenzivnČ obdČlávaným luþním porostem, z menší þásti se jedná o udržovanou travnatou
plochu v rámci stĜediska živoþišné výroby, bez vzrostlé zelenČ. Na lokalitČ nebyl proveden podrobný biologický prĤzkum, z pohledu fauny lze však oþekávat pĜedevším synantropní druhy živoþichĤ.
Zájmové území pro vlastní výstavbu nepĜedstavuje plochy pro možný trvalý výskyt zvláštČ chránČných druhĤ živoþichĤ. Stavbou dojde k záboru pĤdy zemČdČlského pĤdního fondu do 1 ha, bude
požádáno o souhlas na pĜíslušný MČÚ JindĜichĤv Hradec.
Vzhledem k tomu, že zámČr bude proveden v návaznosti na stávající zemČdČlský areál, nemá ýIŽP
pĜi dodržení podmínek uvedených v bodČ D.IV. oznámení z pohledu zákona o ochranČ pĜírody a
krajiny k zámČru žádné pĜipomínky.
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Ochrana ovzduší
Vliv zámČru na životní prostĜedí (zneþiĢování ovzduší) je podrobnČ v oznámení popsán, a to jak pro
fázi výstavby, tak pro fázi provozu nové stáje.
V oznámení je tedy popsán vliv automobilové dopravy a stavebních prací na kvalitu ovzduší pĜi
výstavbČ, pĜi zásobování krmivy a také vliv chovu zvýšeného poþtu kusĤ dobytka na emise škodlivých látek – pĜedevším amoniaku a pachových látek.
Z výpoþtĤ emisí provedených podle metodického pokynu MŽP odboru ochrany ovzduší z února
2013 vyplývá, že s ohledem na kapacitu stájí nebude dosaženo celkového hmotnostního toku emisí
amoniaku ze stájí skotu nad 500 g/h. Na stáje se nebude vztahovat obecný emisní limita amoniaku
(dle pĜílohy þ. 9 vyhl. þ. 415/2013 Sb.), který pĜedstavuje 50 mg/m3 pĜi hmotnostním toku emisí
vyšším než 500 g/h.
Pro snižování emise amoniaku budou provozovatelem zámČru využívány nČkteré snižující technologie – u skladĤ hnoje – ponechání hnoje v klidu do vytvoĜení pĜírodní krusty (-40%), pĜi aplikaci
hnoje – zapravení do pĤdy pĜi orbČ do 12 hodin (-50%).
Také pro omezování vlivu pachových látek bude využita korekce navržené bariérové zelenČ mezi
oblastní hygienickou ochranu a oblasti chovu zvíĜat (5%).
Produkce prachu bude dále eliminována dodržování postupĤ pĜi dopravČ krmiva (hermeticky uzavĜené dopravníky, zásobníky s tkaninovým filtrem, zkrápČní…).
Realizací posuzovaného zámČru bude oznamovatel provozovat vyjmenovaný stacionární zdroj zneþišĢování ovzduší podle pĜílohy þ. 2 k zákonu þ. 201/2012 Sb., o ochranČ ovzduší, kód 8. Chovy
hospodáĜských zvíĜat s celkovou roþní emisí amoniaku nad 5 tun vþetnČ, ke kterému je vyžadováno
zpracovat provozní Ĝád.
PĜi splnČní výše uvedeného nemá ýIŽP k realizaci pĜedloženého zámČru pĜipomínky.
Ochrana vod
Vzhledem k tomu, že realizací pĜedloženého zámČru nedojde k ovlivĖování kvality podzemních
nebo povrchových vod nemá ýIŽP z vodohospodáĜského hlediska k uvedenému zámČru pĜipomínky.
Odpadové hospodáĜství
Druhy a kategorie odpadĤ, produkovaných pĜi pĜípravČ staveništČ a výstavbČ, pĜi provozování zámČru, a pĜi pĜípadné havárii, jsou popsány v kap. B.III.3. Odpady na str. 23 až 27. Je specifikováno
jejich množství a zpĤsoby nakládání s nimi. V textu jsou dále vyjmenovány konkrétní povinnosti
jejich pĤvodce a další možné zpĤsoby nakládání s nimi dle platné legislativy. Nadbyteþná výkopová
zemina bude þásteþnČ využita v rámci stavby (bude upĜesnČno v projektové dokumentaci) a pĜebytek bude pĜípadnČ odvezen na skládku.
Pokud bude s odpady vznikajícími pĜi realizaci a provozování zámČru nakládáno zpĤsoby uvedenými v oznámení, tzn. v souladu s legislativou platnou v odpadovém hospodáĜství, nemá z pohledu
zákona o odpadech ýIŽP k tomuto oznámení žádné pĜipomínky.

Otisk razítka

Ing. Vladimír Jiráþek
Ĝeditel oblastního inspektorátu

Ing.
Vladimír
JiráǏek

Digitally signed by Ing. Vladimír
JiráǏek
DN: c=CZ, o=Ǝeská inspekce
životního prostǲedí [IƎ 41693205],
ou=CIZP - OI Ǝeské Budǔjovice,
ou=6076, cn=Ing. Vladimír JiráǏek,
serialNumber=P272038,
title=Ʋeditel oblastního
inspektorátu
Date: 2013.04.17 07:39:34 +02'00'
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MČstský úĜad JindĜichĤv Hradec
Odbor životního prostĜedí
Klášterská 135/II, 377 22 JindĜichĤv Hradec
VyĜizuje : Hrádková
e-mail : vera.hradkova@jh.cz
tel.þ. 384 351 282, fax : 384 361 503

v JindĜ. Hradci dne 22.4.2013
OŽP 14781/13HV

Krajský úĜad Jihoþeský kraj
Odbor ŽP, Z a L
U Zimního stadionu 1952/2
370 01 ýeské BudČjovice
VČc : Posuzování vlivĤ na životní prostĜedí podle zákona 100/2001 Sb. – zahájení
zjišĢovacího Ĝízení zmČny zámČru kategorie I „Farma pro mladý skot Klenov“
Dne 4.4.2013 obdržel MČstský úĜad JindĜichĤv Hradec, odbor životního prostĜedí
žádost o vyjádĜení k výše uvedenému zámČru.
MČstský úĜad JindĜichĤv Hradec, odbor životního prostĜedí, jako pĜíslušný orgán státní
správy životního prostĜedí vydává dle zák.þ. 100/2001 Sb., v platném znČní toto

vyjádĜení

1.Dle zákona þ. 185/2001 Sb., o odpadech
Z hlediska odpadového hospodáĜství k oznámení zámČru „Farma pro mladý skot Klenov“
nejsou pĜipomínky. Nepožadujeme další posuzování podle zákona.
2.Dle zák.þ. 254/2001 Sb., o vodách
Z hlediska vodního hospodáĜství není k PD žádných pĜipomínek pokud bude dodržena hnojná
koncovka a ke vsaku dešĢových vod ze stĜech bude doložen hydrogeologický posudek.
3.Dle zák.þ. 334/1992 Sb., o ochranČ ZPF v platném znČní :
Vzhledem k tomu, že navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem obce, nemáme
k umístČní stavby pĜipomínek. PĜed vydáním rozhodnutí dle zvláštních pĜedpisĤ ( stavební
zákon ) je nutné vydání závazného stanoviska orgánu ochrany ZPF k udČlení souhlasu
s odnČtím zemČdČlské pĤdy ze zemČdČlského pĤdního fondu, které bude závaznou souþástí
tČchto rozhodnutí.
4.Dle zák.þ. 114/1992 Sb. , o ochranČ pĜírody a krajiny:
K zámČru nemáme námitky. Nepožadujeme další posuzování dle zákona þ. 100/2001 Sb.
5.Dle zák.þ. 289/1995 Sb., lesní zákon
Dle pĜedložené dokumentace nedojde k dotþení zájmĤ chránČných lesním zákonem.
6. Dle zák.þ. 86/2002 Sb., o ochranČ ovzduší
Nová stáj bude vyjmenovaným zdrojem zneþištČní ovzduší dle zákona þ. 201/2012 Sb.
PĜíslušným orgánem ochrany ovzduší je OŽPZaL Krajského úĜadu Jihoþeského kraje
v ýeských BudČjovicích.
Toto vyjádĜení není správním rozhodnutím ani souhlasem nebo povolením vydaným
podle zvláštních pĜedpisĤ.
Dokumentaci si ponecháváme pro služební potĜebu.
Ing. František Ch m e l í k
Vedoucí odboru životního prostĜedí
MČstského úĜadu JindĜichĤv Hradec
VyĜizuje : Ing. Michálková, Ing. Rieb, Kozlovská, Ing. Hesoun, Ing. Peltanová, Ing.
Nováková
Digitálně podepsal František Chmelík
Datum: 23.04.2013 12:38:32 +02:00
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Krajský úřad Jihočeský kraj
Odbor životního prostředí, zemědělství a
lesnictví
U Zimního stadionu 1952/2

V Českých Budějovicích dne 24.04.2013
370 76 České Budějovice

Vyjádření k posudku vlivů záměru na životní prostředí.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj obdržela dne 8.4.2013 od
Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního
stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, k vyjádření posudek vlivů záměru „ Farma pro mladý
skot Klenov „ na životní prostředí. Posudek zpracoval podle § 9 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších
předpisů, Ing. Petr Pantoflíček, Přestavlky u Čerčan 14, 257 23. Oznamovatelem, investorem a
budoucím uživatelem stavby bude firma ZD Pluhův Žďár, Pluhův Žďár č. 59, 378 24, IČ 00110663.
Předmětem projektu je modernizace odchovu mladého skotu výstavbou nové stáje a rekonstrukcí
stávající stáje pro odchov jalovic. Novostavba stáje bude mít kapacitu 324 jalovic ve věku 7 – 24
měsíců, které budou ustájeny stelivovým boxovým systémem. Krmení je zajištěno z krmného stolu, na
které bude krmivo zakládáno mobilním krmným vozem. Odkliz hnoje bude prováděn mobilním
prostředkem s čelní radlicí na navazující hnojnou koncovku. Boční stěny jsou tvořeny betonovým
základem, nad kterým bude osazena svinovací ventilační plachta. Ve hřebeni bude instalována větrací
štěrbina. Prosvětlení stáje bude zajištěno pomocí částečně průhledné krytiny objektu a zářivkovými
tělesy. Stávající stáj, která má kapacitu 350 jalovic ve věku 7 – 18 měsíců, bude využita po drobných
změnách ve vnitřním uspořádání technologie, pro odchov jalovic ve věku 7 – 24 měsíců. Kapacita
stávající stáje bude snížena z důvodu ustájení starších kategorií zvířat na 200 ks jalovic.
Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj nemá z veterinárního hlediska k předloženému posudku
vlivů záměru „ Farma pro mladý skot Klenov „ na životní podmínky připomínek.
MVDr. František Kouba
ředitel
podepsáno elektronicky
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