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ROZHODNUTÍ 

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor ţivotního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2,  

370 76 České Budějovice (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 22 písm. a) zákona  

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon  

o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě oznámení, 

které podal pan Josef Capouch, Sepekov 157, 398 51 Sepekov, IČ: 63863448 (dále téţ „oznamovatel“) 

rozhodl  

podle ust. § 7 odst. 6 zákona, ţe záměr „Modernizace farmy Zálší“ 

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. 

Identifikační údaje 

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 k zákonu:  

Modernizace farmy Zálší 

Dle zákona č. 100/2001 Sb. se jedná o významnou změnu záměru ve smyslu § 4 odst. 1, písm. c) zákona, 

uvedeného v příloze č. 1 zákona - kategorie II bod 1.5 Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat 

s kapacitou od 50 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg ţivé hmotnosti) (záměry neuvedené v kategorii 

I) 

2. Kapacita (rozsah) záměru: 

Cílem záměru je modernizovat a zkapacitnit stávající farmu chovu skotu, výstavbou nové stáje pro dojnice a 

přístřešku pro odchov telat a tím docílit vyšší efektivity výroby mléka. Nová stáj pro dojnice bude mít 

celkovou kapacitu 41 ks dojnic a tím bude doplněna stávající kapacita stájí pro dojnice na poţadovaný počet. Ve 

stáji budou ustájeny dojnice v období laktace ve stelivovém provozu. Ostatní dojnice jsou ustájeny ve stávajících 

stájích farmy. Dojnice v období laktace v boxové stelivové stáji (stáj č. 2), dojnice v období stání na sucho a porodu 

a jalovice jsou ustájeny ve stáji č. 3, kde jsou zřízeny ploché stlané skupinové kotce. Na místě stávajících 

venkovních bud pro telata bude zřízen přístřešek, pod který budou tyto boudy umístěny. Tím dojde ke zlepšení 

welfare ustájení chovaného skotu a lepšímu vyuţití dojírny, zvýšení produktivity práce a rentability výroby mléka na 
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farmě.  Areál farmy je v oznámení posuzován jako celek, tedy společně s ostatními objekty pro chov skotu.  

Modernizací bude zvýšena kapacita chovaných zvířat ze stávajících 160,91 DJ na plánovaných 210,11 DJ tj. 

navýšení o 49,2 DJ. Záměr se nachází na pozemku parc. č. 55/1, k. ú. Zálší u Sepekova.  

3. Umístění záměru:  

Kraj:    Jihočeský 

Městys:   Sepekov 

Katastrální území: Zálší  

Pozemek:                       západní okraj areálu - parc. č. 55/1  

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 

Jedná se o novostavbu v odvětví zemědělství a ţivočišné výroby. Území pro výstavbu nové stáje pro dojnice se 

nachází na západním okraji stávajícího areálu farmy chovu skotu, kde jsou v současnosti chovány dojnice, telata a 

jalovice. Dále jsou v areálu sklady objemných krmiv, sklady strojů a dílny. Stávající stáje jsou umístěny v centrální 

části farmy, na ty pak navazuje vlastní hospodářský dvůr a rodinný dům farmy. Dojírna a zázemí je umístěna ve 

východním čele stáje č. 2. Nová stáj pro dojnice bude mít celkovou kapacitu 41 ks dojnic a tím bude doplněna 

stávající kapacita stájí pro dojnice na poţadovaný počet, vzhledem ke kapacitě technologie dojírny. Ve stáji budou 

ustájeny dojnice v období laktace ve stelivovém provozu. Ostatní dojnice jsou ustájeny ve stávajících stájích farmy. 

Dojnice v období laktace v boxové stelivové stáji (stáj č. 2), dojnice v období stání na sucho a porodu a jalovice 

jsou ustájeny ve stáji č. 3, kde jsou zřízeny ploché stlané skupinové kotce. Na místě stávajících venkovních bud 

pro telata bude zřízen přístřešek, pod který budou tyto boudy umístěny. Tím dojde k vyšší produktivitě práce a ke 

zlepšení welfare chovaných dojnic, které se odrazí především v menším počtu problémových porodů a zlepšení 

stavu dojnic v poporodním období na začátku laktace. Blízkost dojírny a moderní technologie v nové stáji jim 

umoţní plně rozvinout jejich genetický potenciál a zvýšit uţitkovost. Areál farmy je v oznámení posuzován jako 

celek, tedy společně s ostatními objekty chovu skotu a to především ve vztahu k emisím pachových látek (OP 

farmy) a amoniaku. Jiná hospodářská zvířata nejsou v nejbliţším okolí posuzovaného záměru chována. Moţnost 

kumulace s jinými záměry tak nebyla zjištěna.  

5. Stručný popis technického a technologického řešení: 

SO 01 – Novostavba kravína  

Konstrukční systém objektu bude tvořen ocelovou konstrukcí o vnějším rozponu 12,3 m a modulu 6 m. Ocelová 

konstrukce bude zaloţena na betonových monolitických patkách. Stěny boků stáje budou zaloţeny na 

ţelezobetonových prazích a stěnách mezi a nad základovými patkami. Nad úrovní podlah budou stěny vyplněny 

kombinací monolitických stěn do úrovně 1,8 m, a sklolaminátovou prosvětlovací vlnovkou na dřevěném roštu do 

úrovně 3,2 m. Výška u okapu 3,69 m. Štíty tvoří pomocná ocelová konstrukce, monolitické ţelezobetonové stěny 

do úrovně vrat, které budou zaloţené na monolitických základových pasech. Nad úrovní vrat bude provedeno 

opláštění prkny. Výplně otvorů budou tvořit rolovací plachtová vrata s manuálním ovládáním na řetěz se stříškou. 

Sklon střechy bude 8°. Střešní konstrukce bude tvořena ocelovou konstrukcí, ocelovými ZED vaznicemi a krytinou 

z trapézového plechu. Podlaha stáje bude provedena jako nepropustná z vrchního vodostavebního betonu 

tl.150mm vyztuţeného kari sítí, hydroizolační folie, podkladního betonu s kari sítí tl. 100mm, vyrovnávacím 

podsypem drtě 0-22mm v tl. 100mm a zhutněným násypem kameniva 16-64mm pro zajištění drenáţní vrstvy. 

Drenáţní stěrková vrstva je nutná i pod základové stěny a patky. Krmiště bude ve vrchní vrstvě podlahy opatřeno 

vodícími profily T 50/50/6 a L 50/50/6 a povrch protiskluzově vydráţkován podélnými dráţkami 20x20mm v 

odstupu 150mm. Dráţky budou v celé délce pročištěné a propojené tak, aby při odklizu hnoje docházelo k jejich 

pročišťování. Všechny sokly budou v průchodech protiskluzově dráţkovány aţ na hranu soklu, aby vlhkost z 

dráţek volně stékala a nenamrzala. Vjezdy do ustájovacího prostoru budou osazeny betonovým přejezdným 

soklem bránícím vniknutí povrchových vod z komunikace do stáje a současně i náhodnému úniku hnojůvky z 

podestýlky stáje. Před provedením vrchních podlah budou osazeny sloupky stájové technologie. Ve stáji budou 

osazeny napáječky přístupné pouze z krmiště. Rozvod vody k napajedlům bude uloţen nezámrzné hloubce. K 

napajedlům bude rozveden i přívod elektřiny a napojení na zemnící soustavu. Budou osazeny FeZn okapové ţlaby 

a svody. Budou provedeny elektrické rozvody k osvětlení, uzemňovací soustava pod základy, ochranné pospojení 

ocelové konstrukce, hrazení, ostatních ocelových konstrukcí a hromosvody dle platných norem. Stájová 
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technologie bude odpovídat ustájeným kategoriím zvířat a chovatelským potřebám stavebníka. Všechny kotce 

budou osazeny pasivním kartáčovým drbadlem.  

SO 02 – Přístřešek na vlečené stroje  

Ve vlastním hospodářském dvoře na západním okraji farmy je navrţen přístřešek na vlečené stroje o rozměrech  

12 x 6 m. Jedná se o jednoduchou ocelovou konstrukci na betonových patkách, krytých z bočních stran palubkami. 

Střešní krytina bude provedena z trapézového plechu. Podlaha bude zhotovena ze zámkové dlaţby poloţené na 

betonovou mazaninu.  

SO 03 – Přístřešek pro osobní automobil  

Ve vlastním hospodářském dvoře u rodinného domu je navrţen přístřešek pro osobní automobil o rozměrech 5 x 6 

m. Jedná se o jednoduchou ocelovou konstrukci na betonových patkách, krytých z bočních stran palubkami. 

Střešní krytina bude provedena z betonových tašek. Podlaha bude zhotovena ze zámkové dlaţby poloţené na 

štěrkový zhutněný podsyp.  

SO 04 – Přístřešek pro telata  

Na jihovýchodním okraji areálu farmy bude zhotoven přístřešek pro telata. Zde budou umístěny skupinové a 

individuální venkovní boudy pro odchov telat. Objekt bude mít rozměry 42 x 5 m. Jedná se o jednoduchou 

ocelovou konstrukci na betonových patkách, krytých z bočních a zadní strany od výšky 1 m prkny. Střešní krytina 

bude provedena z trapézového plechu. Podlaha bude zhotovena ze ţelezobetonu s hydroizolací.  

SO 05 – Zpevněné plochy a zeleň  

Pro přístupy k novým objektům budou zřízeny komunikace a zpevněné plochy. Zbytek dotčených ploch farmy bude 

upraven a oset trávou. Na západním okraji areálu bude vysazen pás stromů domácí provenience, který bude 

navazovat na stávající vzrostlé stromy v tomto místě a odcloňovat farmu z tohoto pohledového směru.  

Technologie chovu  

Ustájení  

Dojnice budou ve stáji a na celé farmě ustájeny volně ve skupinách v závislosti na fázi reprodukčního cyklu a 

uţitkovosti:  

- dojnice v laktaci - celkem 3 samostatné různě velké skupiny v nové stáji, dvě skupiny ve stáji č. 2  

- dojnice v období stání na sucho - celkem 1 skupina v nové stáji  

- dojnice v období porodu, jalovice – ve stáji č. 3, v obou sekcích ploché stlané kotce  

- telata v období mléčné a rostlinné výţivy – stelivové ustájení, Stáj č. 4 – plocha pro telata - ustájení v 

individuálních a skupinových venkovních boudách, v navrhovaném stavu pod přístřeškem  

Krmení  

Krmení dojnic bude zajištěno z krmných stolů, na které bude krmivo zakládáno mobilním krmným vozem. Vstupu 

do krmného stolu zabraňují šíjové zábrany. Do krmiště zvířata vstupují průchody mezi kotci. Zakládání krmiva bude 

prováděno míchacím krmným vozem taţeným traktorem. Ve směsné krmné dávce bude kromě objemového krmiva 

(siláţ, senáţ, seno) obsaţeno i krmivo jadrné. Krmiště na straně ţlabu je zakončeno předpoţlabnicovým 

stupínkem, který zamezuje kálení do ţlabu.  

Napájení 

Napájení je řešeno vyhřívanými napájecími ţlaby v dostatečném počtu v kaţdém kotci.  

Stlaní, Odkliz hnoje  

Ve všech stájích je uplatněna stelivová technologie. V lehárnách je hluboká podestýlka, krmiště se vyhrnuje denně 

na hnojnou koncovku a hnůj je ihned odváţen na hnojiště mimo areál. Stlaní se provádí zastýlacím vozy. Odkliz 

hnoje se provádí mobilními prostředky, např. malým čelním nakladačem UNC či kloubovým manipulátorem. 

Veškerá moč bude nasáknuta slámou a tak v nové stáji není zřizována ţádná stájová kanalizace a budována jímka 

na odpadní vody. Do stávajícího systému skladování odpadních vod z dojírny, mléčnice a plochy pro nakládání 
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hnoje nebude zasahováno. U stáje je vybudována zemní betonová jímka o kapacitě 180 m 3 do které jsou veškerá 

tekutá statková hnojiva svedena.  

Dojení  

Dojnice jsou dojeny ve stávající autotandemové dojírně 2 x 2 stání. Před dojením se dojnice soustředí v prostoru 

čekárny dojírny. Po podojení odcházejí dojnice k zaloţenému krmnému ţlabu příslušné sekce nastavenými 

koridory. Tento postup je výhodný také z hlediska prevence proti mastitidám, neboť dojnice při krmení stojí, a tím je 

sníţeno riziko kontaminace strukového kanálku po dojení v případě, ţe by dojnice po dojení ulehla. Systém branek 

umoţní, aby se dojnice jednotlivých skupin po podojení nemíchaly. Vstup a výstup dojnic do dojírny je řešen 

pomocí vstupních branek. Tyto branky jsou ovládány pneumaticky z prostoru obsluhy dojiče. Dojení bude 

organizováno tak, ţe do dojírny budou postupně nastupovat jednotlivé skupiny dojnic. Po podojení všech dojnic se 

provede úklid dojírny. Nadojené mléko bude do odvozu uskladněno v chladících nádrţích odpovídajícího objemu.  

Prosvětlení a odvětrání  

Nová stáj bude řešena jako volná, v maximální míře otevřené vzdušná stáj. Prosvětlení stájí je zajištěno pomocí 

částečně průhledné krytiny objektů a zářivkovými tělesy.  

Další objekty chovu zvířat v areálu:  

Objekt č.2 – parc. č. 28  

- stávající stav:  

Produkční stáj volná stelivová stáj pro dojnice v laktaci, s otevřeným krmištěm na jiţní straně stáje, kapacita 80 

dojnic, prům. ţivá hmotnost 600 kg , provoz stelivový, vyhrnování hnoje na hnojnou koncovku a dále odvoz na 

hnojiště mimo areál, odvětrání přirozené otevřenými bočními stěnami a okny  

- navrhovaný stav: beze změn 

Objekt č.3 – parc. č. 28 

- stávající stav: Stáj pro dojnice a mladý skot kotcová volná stelivová stáj pro dojnice v období stání na sucho a 

porodu a jalovice, jedná se o bývalou stodolu s přístavbou, která byla v minulosti rekonstruována na stáj pro skot, 

ve stáji je oboustranný krmný stůl, kapacita 10 dojnic, prům. ţivá hmotnost 600 kg, 68 ks jalovic, prům. ţivá 

hmotnost 310 kg, provoz stelivový hluboká podestýlka, odvětrání přirozené otevřenými bočními stěnami a okny  

navrhovaný stav: beze změn  

Stáj č. 4 – parc. č. 55/1 

- stávající stav: Individuální venkovní boudy pro telata  

Plocha se nachází na jihozápadním okraji farmy. Jsou zde umístěny individuální a skupinové venkovní boudy pro 

odchov telat v období mléčné a rostlinné výţivy, telata (jalovičky) jsou zde od narození do cca 5 měsíců věku, 

kapacita 25 ks telat v období mléčné výţivy, prům. ţivá hmotnost 75 kg, 25 ks telat v období rostlinné výţivy, prům. 

ţivá hmotnost 140 kg, provoz stelivový – hluboká podestýlka odklízená vţdy po odsunu telat..  

- navrhovaný stav: Přístřešek pro telata  

Bez technologických změn. Nad plochou bude postaven přístřešek, čímţ se zlepší welfare pro telata a zlepší se 

podmínky práce ošetřovatelů, především v nepříznivých klimatických podmínkách. 

 

Odůvodnění 

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor ţivotního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2,  

370 76 České Budějovice, který je příslušným úřadem podle § 22 písm. a) zákona, obdrţel dne 4. 5. 2015 

oznámení záměru „Modernizace farmy Zálší“, které bylo podáno panem Josefem Capouchem, Sepekov 157, 398 

51 Sepekov, IČ: 63863448. Oznámení podle přílohy č.3 k zákonu zpracovala autorizovaná osoba pan Ing. Petr 

Pantoflíček, Přestavky u Čerčan 14, 257 23 Přestavky u Čerčan.   

Příslušný úřad zahájil zjišťovací řízení dopisem ze dne 30. 9. 2015, Čj. 72153/2015/OZZL. Informace  

o zahájení zjišťovacího řízení byla v souladu s § 16 zveřejněna na úřední desce Jihočeského kraje dne 1. 10. 2015 
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a na úřední desce Městyse Sepekov dne 5. 10. 2015. Lhůta pro vyjádření k oznámení záměru uplynula dne 20. 10. 

2015. 

V rámci zjišťovacího řízení obdrţel příslušný úřad vyjádření a stanoviska těchto dotčených správních úřadů: 

 Česká inspekce ţivotního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, stanovisko ze dne 16. 10. 2015,  

zn.: ČIŢP/42/IPP/1513912.001/15/CDV  

Česká inspekce ţivotního prostředí (ČIŢP) z hlediska ochrany přírody a krajiny nesouhlasí s tvrzením, ţe nebude 
zasahováno do porostů dřevin a proto poţaduje, aby stavební práce byly prováděny v souladu s normou ČSN 
809361 „Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích“ a dřeviny byly ochráněny před poškozením, nejlépe tím, ţe nové stavby nebudou umístěny pod průměty 
korun dřevin. Pokud by nebylo moţné jiné technické řešení a plánovaná výstavba by byla podstatným 
poškozujícím zásahem do dřevin, bylo by v krajním případě moţné poţádat o povolení ke kácení dřevin (pouze 
pokud se nejedná o ekologicky či esteticky cenné dřeviny – stav dřevin není v oznámení uveden).  V případě 
kácení dřevin ČIŢP poţaduje provedení náhradní výsadby v počtu minimálně 2 ks za kaţdou pokácenou dřevinu. 
Komentář: požadavek provádění stavebních prací v souladu s normou ČSN 809361nemá charakter připomínky, 
jedná se o zákonné upozornění 

 
Z hlediska ochrany čistoty ovzduší ČIŢP uvádí, ţe z oznámení neplyne způsob chlazení mléka na farmě, kterého 
by se mohl týkat předpis č. 73/2012 Sb., - zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných 
skleníkových plynech. Komentář: bude upřesněno v navazujícím řízení 
 
Z vodoprávního hlediska ČIŢP nemá k záměru připomínky. Záměr není v rozporu s ustanoveními zákona o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon) č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
Z hlediska odpadového hospodářství ČIŢP upozorňuje, ţe dle § 2 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), se zákon o odpadech nevztahuje na nakládání s 
nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěţeným během stavební činnosti, pokud je zajištěno, 
ţe materiál bude pouţit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěţen. 
ČIŢP upozorňuje, ţe při nakládání s odpady je třeba respektovat hierarchii nakládání s odpady uvedenou v § 9a 
zákona o odpadech. V této hierarchii je recyklace odpadů řazena před odstranění odpadů. Výše uvedené druhy 
odpadů je v souladu se zákonem o odpadech vhodné přednostně předat k vyuţití odpadů nikoliv k odstranění na 
skládku TKO. Z pohledu zákona o odpadech nemá ČIŢP k předloţenému oznámení záměru další připomínky. 
Komentář: vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. Pouze zákonné upozornění 
 
Závěrem ČIŢP navrhuje další posuzování záměru dle zákona 100/2001 Sb. s ohledem na skutečnost, ţe stavbou 
mohou být poškozeny stávající dřeviny na příslušných pozemcích a nelze tak vyloučit vliv na ţivotní prostředí.  
Komentář: zpracovatel v Oznámení na str. 40 a dále na str. 48 uvádí, že do porostů vzrostlých stromů na západní 
a jižní straně farmy nebude zasahováno, vzrostlá zeleň bude zachována. (pozn.: Ortofotomapu se zákresem 
navrhovaných staveb viz příloha č. 2 Oznámení, nelze brát jako stěžejní podklad, jedná o orientační popis) 
Příslušný MěÚ Milevsko se z hlediska zákona 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 
předpisů k problematice porostů nevyjádřil, má se tedy za to, že se záměrem v předložené podobě souhlasí. Ve 
věci případného zásahu do porostů či povolení ke kácení dřevin je příslušný taktéž MěÚ Milevsko.  
 

  Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, vyjádření ze dne 13. 10. 

2015, čj.: KHSJC/27292/2015/HOK  

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích nepoţaduje záměr z hlediska 
zájmů ochrany veřejného zdraví dle zákona dále posuzovat. 

 

 Městský úřad Milevsko, odbor ţivotního prostředí, vyjádření ze dne 19. 10. 2015 čj.: MM 29876/2015 OŢP/Ši 

Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny uvádí, ţe s ohledem na nutnost minimalizace vlivu stavby na krajinný 
ráz dotčeného místa bude zpracován plán ozelenění střediska (druhová skladba, umístění dřevin atd.), jak je 
uvedeno v oznámení záměru v bodě D. I. 7. písmeno e) a f) a tento bude předloţen na MěÚ Milevsko ke schválení. 
Z hlediska vodního zákona MěÚ uvádí následující:  Projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení 
musí obsahovat řešení likvidace dešťových vod. Vodoprávnímu úřadu není známo, ţe by v obci Zálší existovala 
obecní dešťová kanalizace. Proto je nutné, aby investor rozpracoval PD tak, aby bylo zřejmé, kam bude dešťová 
kanalizace areálu odvedena. Komentář: Bude upřesněno v navazujícím řízení 



 

 

 

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111 

e-mail: pernikarova@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz 

 
Strana 6 

 

Dále MěÚ upozorňuje v souvislosti se změnami v počtech chovaných zvířat a změnami v produkci závadných 

látek, případně se změnami v mnoţství dalších závadných látek, se kterými je nakládáno, na povinnost investora 

předloţit aktualizovaný havarijní plán nejpozději ke kolaudaci staveb modernizované farmy. Bez komentáře 

Z hlediska zákona o odpadech a z hlediska zákona o ochraně ovzduší je MěÚ bez připomínek. 

 

Další dotčené územní samosprávné celky, veřejnost a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona 

se k oznámení záměru nevyjádřily. Z obdrţených vyjádření dotčených správních úřadů k předloţenému oznámení 

záměru vyvstal ze strany České inspekce ţivotního prostředí poţadavek na posuzování záměru podle zákona EIA 

z důvodů domnělého zásahu do porostů dřevin, avšak autorizovaná osoba (zpracovatel) v Oznámení uvádí, ţe do 

těchto porostů nebude zasahováno (vzrostlá zeleň bude zachována). Poţadavek ČIŢP byl tedy vyhodnocen jako 

neopodstatněný.  

Příslušný úřad v rámci zjišťovacího řízení, jehoţ cílem bylo zjištění, zda záměr můţe mít významný vliv na ţivotní 
prostředí a zda bude posuzován podle zákona, hodnotil záměr na základě následujících kritérií uvedených 
v příloze č. 2 k zákonu: 

I. Charakteristika záměru 

Jedná se o novostavbu v odvětví zemědělství a ţivočišné výroby. Území pro výstavbu nové stáje pro dojnice se 

nachází na západním okraji stávajícího areálu farmy chovu skotu, kde jsou v současnosti chovány dojnice, telata a 

jalovice. Dále jsou v areálu sklady objemných krmiv, sklady strojů a dílny. Stávající stáje jsou umístěny v centrální 

části farmy, na ty pak navazuje vlastní hospodářský dvůr a rodinný dům farmy. Dojírna a zázemí je umístěna ve 

východním čele stáje č. 2. Nová stáj pro dojnice bude mít celkovou kapacitu 41 ks dojnic a tím bude doplněna 

stávající kapacita stájí pro dojnice na poţadovaný počet, vzhledem ke kapacitě technologie dojírny. Ve stáji budou 

ustájeny dojnice v období laktace ve stelivovém provozu. Ostatní dojnice jsou ustájeny ve stávajících stájích farmy. 

Dojnice v období laktace v boxové stelivové stáji (stáj č. 2), dojnice v období stání na sucho a porodu a jalovice 

jsou ustájeny ve stáji č. 3, kde jsou zřízeny ploché stlané skupinové kotce. Na místě stávajících venkovních bud 

pro telata bude zřízen přístřešek, pod který budou tyto boudy umístěny. Tím dojde k vyšší produktivitě práce a ke 

zlepšení welfare chovaných dojnic, které se odrazí především v menším počtu problémových porodů a zlepšení 

stavu dojnic v poporodním období na začátku laktace. Blízkost dojírny a moderní technologie v nové stáji jim 

umoţní plně rozvinout jejich genetický potenciál a zvýšit uţitkovost. Areál farmy je v oznámení posuzován jako 

celek, tedy společně s ostatními objekty chovu skotu a to především ve vztahu k emisím pachových látek (OP 

farmy) a amoniaku. Jiná hospodářská zvířata nejsou v nejbliţším okolí posuzovaného záměru chována. Moţnost 

kumulace s jinými záměry tak nebyla zjištěna.  

II. Umístění záměru 

Kraj:    Jihočeský 

Městys:   Sepekov 

Katastrální území: Zálší  

Pozemek:                       západní okraj areálu - parc. č. 55/1  

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí 

Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických faktorů  

Negativní ovlivnění obyvatel sídelního útvaru Zálší, konkrétně nejbliţších domů severovýchodně a východně od 

areálu, během výstavby stáje a pomocných objektů (prašnost, hluk) je nevýznamné a časově omezené. Vzhledem 

k charakteru provozu a zejména větší vzdálenosti nejbliţší obytné zástavby od posuzované stavby neţ je rozsah 

vypočteného ochranného pásma chovu lze konstatovat, ţe přímými vlivy a účinky provozu stavby nebude 

obyvatelstvo nejbliţší obce zasaţeno.  

Narušení faktorů pohody  

Etapa výstavby: K narušení faktoru pohody obyvatel nejbliţších domů v areálu můţe částečně docházet při 

provádění výstavby. Frekvence dopravy, s ohledem na odvoz a dovoz poměrně malého mnoţství stavebních 

materiálů a konstrukcí nebude významná. V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatíţení 



 

 

 

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111 

e-mail: pernikarova@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz 

 
Strana 7 

 

území hlukem ze stavebních strojů, zvláště při provádění bouracích a zemních prací. Tyto činnosti budou 

prováděny výhradně v denní době (od 06,00 hod do 22,00 hodin). Nepředpokládá se stavební činnost v noční 

době, ve dnech pracovního klidu a o svátcích. Významnější zatíţení území stavební činností, neovlivní téměř 

vůbec hlučnost v chráněných zónách nejbliţších objektů. Vzhledem k rozsahu stavby a ke krátkým termínům 

výstavby nebude tento zdroj hluku pro posuzované území významným negativním jevem.  

Etapa provozu: Narušení faktorů pohody trvajícím zápachem z chovu zvířat v areálu je za výše diskutovaných 

podmínek nepravděpodobné. Pachové emise směrem k nejbliţší obytné zástavbě v areálu nelze ovšem zcela 

úplně vyloučit, a to zejména při velmi nepříznivých rozptylových podmínkách za současného působení západních 

nebo jihozápadních větrů. Vlivem provozu navrhovaného záměru zůstane rozptylová situace v okolí areálu 

prakticky stejná a nedojde ke zhoršení stávající situace a nedojde ani k dosahu emisí zápachu směrem k obytným 

objektům severovýchodně a východně od areálu. Vlivy na obyvatelstvo zprostředkovaně přes jednotlivé sloţky 

ţivotního prostředí (voda, půda, ovzduší) se rovněţ nepředpokládají a produkce amoniaku není natolik významná, 

aby za normálních rozptylových podmínek mohla ovlivnit pohodu v obci.  

Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky  

Záměr nebude znamenat z hlediska emisí z dopravy v porovnání s dnešním stavem významné riziko, můţe 

znamenat pouze dočasné nepříliš významné zvýšení hlukové zátěţe související se stavebními pracemi 

(nepravidelné, nepermanentní). Emise z liniových zdrojů je moţno pokládat za zanedbatelné. Emise ze stájí jsou 

řešeny přirozeným odvětráním velmi vzdušných staveb, čímţ dojde k odpovídajícímu naředění na koncentrace, 

které nedosahují emisních limitů a tudíţ i z hlediska zdravotního rizika je není nutno pokládat za významné. 

Výstavbou nové stáje pro dojnice nevzniknou v lokalitě ţádné nové stacionární zdroje hluku. Větrání stáje je 

přirozené a proto nebude docházet ke vzniku nadměrné hlučnosti při ventilaci, která by mohla překročit povolené 

hodnoty u obytné zástavby obce. Stejně tak hlučnost dojení a chlazení mléka nepřekračuje u obytné zástavby 

povolené parametry 50 dBA ve dne a 40 dBA v noci – technologie je umístěna uvnitř zděného objektu a objekt je 

od obytné zástavby dostatečně vzdálen. Doprava nebude znamenat ţádnou negativní změnu v akustické situaci 

podél příjezdové komunikace, neboť vlivem provozu modernizované farmy nedojde k patrnému zvýšení frekvence 

dopravy v lokalitě areálu.  

Vlivy na ovzduší  

Etapa výstavby: Během výstavby je nutno počítat s jistým, nepříliš výrazným navýšením emisí prachu (sekundární 

prašnost), zejména při manipulaci se sypkými materiály během výstavby.  

Etapa provozu: S ohledem na charakter záměru bylo při rozboru výstupů do ovzduší v části B.III.1. oznámení 

konstatováno, ţe navrhovaná kapacita celého areálu nespadá dle zákona 201/2012 o ochraně ovzduší, přílohy č.2 

mezi „Vyjmenované stacionární zdroje“ pod bodem 8. Chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí 

amoniaku nad 5 tun včetně, neboť roční produkce amoniaku na farmě je niţší neţ 5 t. Bylo rovněţ konstatováno, 

ţe byl zpracován návrh ochranného pásma chovu zvířat s tím, ţe emise zápachových látek a rozsah OP, na 

základě zadaných kapacit a technologií chovu, bude celkem malého rozsahu a nebude zasahovat nejbliţší obytné 

domy severovýchodně od areálu.  

Vlivy na vody  

Vlivy na zdroje vody  

Realizace záměru nebude mít negativní vliv na stávající zdroje vody vyuţívané pro farmu.  

Vlivy na kvalitu vod  

Nelze předpokládat negativní působení záměru na jakost podzemních vod. Při respektování všech podmínek 

uvedených v oznámení nebude docházet k negativnímu ovlivnění povrchových ani podzemních vod v posuzované 

lokalitě 

Vlivy na hydrologické poměry  

Vzhledem k tomu, ţe nejde o velký rozsah nové výstavby mimo zpevněné plochy, nedochází k velkému rozšíření 

zástavby na úkor rostlého terénu a tím ani k výraznému zvýšení odtoku dešťových vod z lokality. Dešťové vody ze 

střech a nových „čistých“ ploch budou svedeny do stávající kanalizace střediska. Záměr nezasahuje do stávajících 
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systémů odvodnění zemědělských pozemků, nezasahuje do ţádného vodního toku. Plánovaná výstavba neovlivní 

odvodnění dané lokality ani nezmění charakter odvodnění celé oblasti.  

Vlivy na hydrogeologické poměry  

Podzemní voda by neměla být výstavbou zasaţena. Hydrologické změny v důsledku realizace stavby se 

nepředpokládají a lze konstatovat, ţe stavba nebude mít ţádný negativní vliv na hladiny podzemních vod, průtoky 

či vydatnost vodních zdrojů.  

Vlivy na půdu a horninové prostředí  

Realizací záměru nedojde k ţádnému záboru půdu ze ZPF. Oznamovaný záměr negeneruje vlivy na horninové 

prostředí například hloubkovým zakládáním objektu, nebo dosahem do území, chráněném podle horního zákona 

(CHLÚ, DP). 

Vlivy na floru a faunu  

Posuzovaný záměr neznamená ohroţení populací zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin. 

Vlivy na floru je tudíţ moţno pokládat za nevýznamné. Záměr neznamená ohroţení populací zvláště chráněných 

nebo regionálně vzácných druhů ţivočichů, včetně jejich reprodukčních prostor.Vlivy na populace ţivočišných 

druhů je tedy moţno pokládat za nevýznamné.  

Vlivy na ekosystémy  

Nedojde k přímým vlivům na ekosystémy ani k negativním vlivům na prvky ÚSES.   

Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu  

Na základě rámcového vyhodnocení pro odhad moţných aspektů ovlivnění krajinného rázu je moţno konstatovat, 

ţe nedochází ke vzniku zcela nové charakteristiky území ani ke změně poměru krajinných sloţek; nový objekt stáje 

se měřítkem nevymyká stávajícím objektům v areálu - jde o hmotově určující objekty s horizontální dominancí. 

Výška hřebenu střechy je předpokládána cca 6 m nad úrovní základové spáry; nový objekt nebude převyšovat 

ostatní objekty ve středisku a nejde tedy o vznik objektu s výškovou dominancí v areálu. Bude zpracován plán 

ozelenění střediska, který kromě bariérové funkce bude plnit funkci estetickou (zmenšení negativních vlivů na 

krajinný ráz). Stěţejní je v tomto směru výsadba souvislého pásu dřevin podél západní hranice areálu s tím, ţe 

bude zachována stávající vzrostlá zeleň.  

Vlivy na další parametry ţivotního prostředí 

Vlivy na funkční vyuţití území nenastanou. 

 Záměr nevyţaduje zvláštní infrastrukturu nebo vyvolané investice, které by mohly ovlivnit charakter krajiny, stav 

ekosystémů či způsob vyuţití území. Záměr v sobě neobsahuje prostory, které by vyţadovaly zvláštní ochranu 

ohledně radonového rizika. Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněţ neznamená ţádný dopad 

na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy. Uvaţovaná a 

projektovaná varianta vyuţití území navazuje na tradiční uţívání zemědělského areálu. Navrţená kapacita stáje je 

přiměřená, bez výraznějších změn od současného stavu. V blízkém okolí areálu nejsou rekreační objekty a 

střediska, které by mohly být provozem areálu ovlivněny. Nedojde k neţádoucím vlivům na moţné rekreační vyuţití 

krajiny. 

 

Příslušný úřad tedy na základě výše uvedeného nepovaţuje za nutné, aby záměr byl posuzován podle zákona, 

neboť vlivy na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí a veřejné zdraví jsou jednoznačně určeny a není potřeba je 

v dalším procesu posuzování upřesňovat a doplňovat.  

 

Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí můţe podat odvolání k Ministerstvu ţivotního prostředí, OVSS II, České Budějovice 

oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení 

podáním učiněným u Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru ţivotního prostředí, zemědělství a lesnictví,  
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U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona musí 

dotčená veřejnost předloţit v odvolání. 

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

 

„otisk úředního razítka“ 
 

Městys Sepekov se žádá o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném po dobu stanovenou 
zákonem (minimálně 15 dnů) a poté o zaslání vyrozumění o vyvěšení Krajskému úřadu – Jihočeský kraj, 
odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno na úřední 
desce Krajského úřadu – Jihočeský kraj a zveřejněno téţ způsobem umoţňujícím dálkový přístup. Patnáctým 
dnem po vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu – Jihočeský kraj se písemnost považuje za doručenou. 

 

Záznam o zveřejnění:  
 

Vyvěšeno dne: …………………………     Sejmuto dne: ………………………… 
 

Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, ţe písemnost byla současně zveřejněna i způsobem 
umoţňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu. 

Razítko a podpis: ……………………………………………………
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ROZDĚLOVNÍK 
 
Obdrží účastník řízení (oznamovatel) na doručenku  

 Josef Capouch, Sepekov 157, 398 51 Sepekov 

Obdrží se žádostí o zveřejnění po dobu nejméně 15 dnů 

 Městys Sepekov, Sepekov 174, 39851 Sepekov    (DS) 

 Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice prostřednictvím: Krajský úřad - 
Jihočeský kraj, odbor kancelář ředitele, úsek organizační, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice  

Obdrží po nabytí právní moci:  

Dotčené územní samosprávné celky 

 Jihočeský kraj, k rukám člena rady paní Ing. Hany Tůmové, Ph.D., U Zimního stadionu 1952/2,  

370 76 České Budějovice   

 Městys Sepekov, Sepekov 174, 39851 Sepekov     

 

 Dotčené správní úřady 

 Městský úřad Milevsko, Odbor ţivotního prostředí, Saţinova 843, 399 01 Milevsko (DS)                  

 Oblastní inspektorát ČIŢP, U Výstaviště 16, P.O.BOX 32, 370 21 České Budějovice    (DS)            

 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 1858/25,  

370 71 České Budějovice (DS)  

                 

Na vědomí      

 Ministerstvo ţivotního prostředí ČR, odbor posuzování vlivů na ţivotní prostředí a integrované prevence, 

Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (DS) 

 Stavební úřad Milevsko, Odbor regionálního rozvoje, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko 


