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ROZHODNUTÍ 

 
Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „Krajský úřad“) jako 
příslušného správního orgánu podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 20 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném 
znění (dále jen zákon č. 100/2001 Sb.).  
Krajský úřad na základě oznámení, které podal zpracovatel oznámení Ing. Radek Přílepek, FARMTEC a.s., 
Chýnovská 1098, 390 02 Tábor za oznamovatele: Jan Staněk, Hlavatce č.p. 17, 373 48 Dívčice, IČ 72087919 
(dále též „oznamovatel“), a po provedeném zjišťovacím řízení podle ust. § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. 
rozhodl, že předložený záměr:  

„  Novostavba stáje pro skot Hlavatce “ 

nemá významný vliv na životní prost ředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. 

1. Identifika ční údaje  

a) Název záměru  

 „Novostavba stáje pro skot Hlavatce“ 

b) zařazení podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. 

Bod 1. 5 Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek (1 dobytčí 
jednotka = 500 kg živé hmotnosti), (záměry neuvedené v kategorii I) kategorie II. 

c) oznamovatel: 

Jan Stan ěk, Hlavatce č.p. 17, 373 48 Dívčice, IČ 72087919 

d) zpracovatel oznámení: 

Ing. Radek Přílepek, FARMTEC a.s., Chýnovská 1098, 390 02 Tábor 

2. Kapacita (rozsah) zám ěru:  
současná kapacita chovu: skot 51,7 DJ, prasata 5,44 DJ 
po realizaci: kapacita nové stáje skot 57,1 DJ a stávající stáje: prasata 5,44 DJ a jalovice cca 6,5 DJ 

3. Umíst ění záměru  (kraj, obec, katastrální území)  

kraj: Jihočeský 
obec: Hlavatce 
kat. území: Hlavatce, pozemek p.č.130/7  trvalý travní porost 

Čj.:  KUJCK 79975/2015 OZZL   
Sp.zn.:   OZZL 67999/2015   

 datum: 29.10.2015  vyřizuje:  Ing. Petr Lázni čka  telefon: 386 720 770

+LVDCY11JM1UV+   
  KUCBX00IL0TU 
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4. Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry  
Záměrem je přemístění chovu skotu ze stávajících prostor v zemědělské usedlosti do nově postavené stáje pro 
chov mléčného skotu s dojírnou. Ve stávajících prostorách bude pokračovat chov prasat a bude zde odchov 
mladého dobytka. 

5. Stru čný popis technického a technologického řešení 
Na pozemku v blízkém sousedství stávající zemědělské usedlosti s chovem mléčného skotu bude postavena nová 
stáj pro chov mléčného skotu a k ní bude přistavena dojírna. Kapacita stáje bude 36 ks krav (46,8 DJ), 10 ks telat 
(2,3DJ), 8 ks jalovic (8 DJ), tedy celkem 57,1 DJ. V původním objektu zemědělské usedlosti, kde je nyní chov 
skotu o velikosti 51,7 DJ a chov prasat 5,44 DJ (celkem 57,2 DJ), zůstane chov prasat (5,44 DJ) a odchov jalovic 
ve stáří 6 - 15 měsíců (asi 12 ks tj. 6,36 DJ), tedy chov o velikosti cca 12 DJ. Velikost chovu mírně vzroste, neboť v 
nové stáji bude celkem 57,1 DJ. Stáj bude jednopodlažní hala 23,4 x 25,6 m s ocelovou nosnou konstrukcí na 
betonových patkách se zastřešením sedlového typu s výškou v hřebeni 9 m. Stáj bude rozdělena na dvě řady 
stlaných lehacích boxů hnojnou chodbu, krmiště a krmný stůl. Napájení bude zabezpečeno vyhřívanými napájecími 
žlaby, které budou umístěny v průchodech do krmiště. Voda k napájení bude odebírána ze stávajícího vlastního 
vodního zdroje – studny a dále bude stáj mít připojení na veřejný vodovod. Vjezd bude vjezdovými vraty ve štítech 
a další vstupy budou v podélné severní stěně a z krmného stolu. Dopravně bude stáj přístupná bez průjezdu obcí 
vjezdem z místní účelové komunikace napojené na silnici III. třídy procházející obcí. Štítové stěny budou nad 
železobetonovou podezdívkou opláštěny trapézovým plechem. Podélné stěny na jižní a severní straně budou mít 
větrací sítě a svinovací plachtu. V hřebeni bude osazena větrací štěrbina. Na stáj navazuje přístavba dojírny se 
zázemím pro chlazení a uchování mléka (mléčnice). Sociální zázemí bude využíváno stávající. Ustájení bude 
stelivové. Hnůj bude ze stáje vyhrnován na hnojnou koncovku velikosti 3 x 25,6 m u východního štítu. Součástí 
bude zapuštěná betonová jímka s kapacitou 230 m3. Dešťová voda bude zasakována. Pro dokumentaci vlivu na 
okolní zástavbu je zpracován výpočet ochranného pásma.  

Odůvodn ění 
Oznámení zpracované podle přílohy č. 4 k zákonu bylo předloženo dne 8. 9. 2015 v souladu s § 6 odst. 1 zákona 
č. 100/2001 Sb. Zpracovatelem oznámení je Ing. Radek Přílepek, FARMTEC a.s., Chýnovská 1098, 390 02 Tábor, 
který je autorizovanou osobou podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. Oznamovatelem je Jan Staněk, Hlavatce č.p. 17, 
373 48 Dívčice, IČ 72087919. Oznámení obsahovalo v příloze mimo jiné také návrh ochranného pásma, jako 
doklad, že záměr nebude negativně ovlivňovat stávající zástavbu obce, vyjádření příslušného stavebního úřadu o 
vztahu k územnímu plánu a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody z hlediska možného významného vlivu 
záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit.   
Záměr byl charakterizován jako významná změna záměru uvedeného v příloze č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., 
kategorie II bod 1.5 (Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek) a 
dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb. změna záměru vlastní kapacitou dosáhne příslušné 
limitní hodnoty. Záměr byl dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. podroben zjišťovacímu řízení. Oznámení a informace o 
zahájení zjišťovacího řízení ze dne 11. 9. 2015 s čj. KUJCK 68456/2015/OZZL byla elektronicky zveřejněna na 
www.cenia.cz  pod označením JHC750 a dne 14. 9. 2015 vyvěšena na úřední desce Jihočeského kraje. Obec 
Hlavatce zveřejnila tuto informaci na úřední desce dne 17. 9. 2015. Každý mohl své námitky ke zjišťovacímu řízení 
uplatnit do 20 dnů od vyvěšení oznámení o zahájení řízení na úřední desce kraje. Ve stejné lhůtě mohly uplatnit 
závazná stanoviska dotčené orgány. Krajský úřad obdržel k oznámení celkem 3 vyjádření dotčených správních 
úřadů. Veřejnost se k oznámení nevyjádřila. Krajský úřad dospěl k výše uvedenému rozhodnutí na základě 
podaného oznámení, umístění záměru, předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí, níže 
uvedené charakteristiky záměru a vyjádření dotčených úřadů. Z vyjádření vyplývá, že k záměru nebyly vzneseny 
závažné připomínky, které by zásadním způsobem zpochybnily nebo bránily případné realizaci záměru. V rámci 
zjišťovacího řízení obdržel Krajský úřad vyjádření těchto dotčených správních úřadů: 

Česká inspekce životního prost ředí, oblastní inspektorát České Budějovice, vyjádření ze dne 5. 10. 2015,  
zn.: ČIŽP/42/IPP/1513005.001/15/CDV 

Krajská hygienická stanice Jiho českého kraje  se sídlem v Českých Budějovicích, vyjádření ze dne 25 9. 2015, 
čj.: KHSJC 25651/2015/HOK CB-CK 

Magistrát m ěsta České Bud ějovice, odbor ochrany životního prost ředí, vyjádření ze dne 25. 9. 2015, č.j..: 
OOŽP/8453/2015/Ko 

Uvedené dotčené správní orgány se záměrem souhlasí a připomínky uvedené ve vyjádřeních a stanovisku mají 
charakter upozornění a doporučení, případně se týkají povinností vyplývajících z příslušné legislativy. Dotčené 
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územní samosprávné celky, veřejnost a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona č. 100/2001 Sb. a 
ostatní oslovené dotčené orgány se k oznámení nevyjádřily. 

Podrobné rozpracování uvedených stanovisek a vyjádření dotčených orgánů: 

Česká inspekce životního prost ředí, oblastní inspektorát České Bud ějovice ( ČIŽP) ve vyjádření ze dne 
5. 10. 2015 nepožaduje další posuzování záměru a má připomínky vyplývající z platné legislativy. Doporučuje 
vzhledem k blízké zástavbě při provozu uplatňovat technologie snižující emise amoniaku.  

Připomínky a doporučení mají pro oznamovatele informativní význam a jsou součástí platné legislativy.  

Krajská hygienická stanice Jiho českého kraje (KHS) ve vyjádření ze dne 25. 9. 2015 nemá při dodržování 
bezpečnostních a dalších legislativních požadavků významné připomínky a nepožaduje další posuzování záměru.  

Magistrát m ěsta České Bud ějovice, odbor ochrany životního prost ředí ve vyjádření ze dne 25. 9. 2015 
upozorňuje na nakládání s odpady při stavebních pracích a dodržení zákona č. 185/2001Sb., o odpadech 
v platném znění. 

Připomínky a doporučení mají pro oznamovatele informativní význam a jsou součástí platné legislativy.  

Krajský ú řad v rámci zjišťovacího řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní 
prostředí a zda bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., hodnotil záměr na základě následujících kritérií 
uvedených v příloze č. 2 k zákonu: charakteristika záměru, umístění záměru, charakteristika předpokládaných vlivů 
záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a řídil se následujícími úvahami. 

Nová stáj je situována na okraji zástavby obce. Výstavbou nového kravína se stlanými boxy, s dojírnou a mléčnicí, 
hnojnou koncovkou a novou jímkou dojde ke zlepšení podmínek, jak pro chovaná zvířata, tak i pro obsluhu. Farma 
je zásobena vodou z vlastní studny a mimo to bude napojena na veřejný vodovod. Pro snížení emisí amoniaku 
budou uplatněny snižující technologie. Z výpočtu ochranného pásma lze očekávat, že nedojde ke zvýšení 
negativního vlivu na blízkou obydlenou zástavbu. Areál je situován na okraji obce s vjezdem na místní komunikaci 
a následně na silnici III. třídy, takže nebude nutný průjezd obcí. Pozemek druhu trvalý travní porost je ve 3. třídě 
ochrany zemědělského půdního fondu. Dojírna je vybavena mléčnicí. Způsob chlazení nebo rekuperace tepla není 
popsán, ale je nutno předpokládat, že používaná chladiva budou plnit zákonná ustanovení (např. zákon č. 73/2012 
Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, a Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 517/2014). 

Příslušný úřad tedy na základě výše uvedeného nepovažuje za nutné, aby záměr byl posuzován podle zákona, 
neboť vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví jsou jednoznačně určeny a není potřeba je 
v dalším procesu posuzování upřesňovat a doplňovat.  

Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, OVSS II, České Budějovice 
oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona č. 100/2001 Sb., a to do 15 dnů ode dne 
doručení rozhodnutí, podáním učiněným u Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, 
zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Splnění podmínek podle § 3 písm. 
i) bodu 2 zákona č. 100/2001 Sb. musí dotčená veřejnost předložit v odvolání. 
 
 
Ing. Karel Černý  
vedoucí odboru životního prostředí,   
zemědělství a lesnictví  

     

„otisk úředního razítka“ 

 

Toto rozhodnutí Jiho český kraj a Obec Hlavatce bezodkladn ě zveřejní na své ú řední desce nejmén ě 15 dnů 

a musí být zve řejněno též zp ůsobem umož ňujícím dálkový p řístup. 

Rozhodnutí je doručováno dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a dle § 25 odst. 3 

téhož zákona se písemnost patnáctým dnem po vyv ěšení na ú řední desce Krajského ú řadu – Jiho český kraj 

považuje za doru čenou. 
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Po uplynutí lh ůty a vyzna čení údaj ů do záznamu o zve řejnění, musí být neprodlen ě zasláno vyrozumění o 

vyvěšení Krajského ú řadu – Jiho český kraj, Odbor životního prost ředí, zemědělství a lesnictví. 

 

Záznam o zve řejnění:  

 

 

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

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

Razítko a podpis: …………………………………………………… 

 

 

Obdrží:  

účastníci řízení veřejnou vyhláškou 

na doru čenku : 

Jan Staněk, Hlavatce č.p. 17, 373 48 Dívčice  

Obdrží pro zve řejnění veřejnou vyhláškou nejmén ě 15 dní:  

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor kancelář ředitele, úsek organizační (žádost o vyvěšení na úřední desce 15 dní) 
DS Obec Hlavatce, Hlavatce 44, 373 48 Dívčice (žádost o vyvěšení na úřední desce 15 dní) 
 

Obdrží po nabytí právní moci (s vyzna čením)  

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76  České Budějovice (radní Ing. Hana Tůmová, Ph.D.) 
 Jan Staněk, Hlavatce č.p. 17, 373 48 Dívčice 
DS Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, Nám. Přemysla Otakara II / 1, 370 92 České 

Budějovice 
DS Obec Hlavatce, Hlavatce 44, 373 48 Dívčice   
DS Česká inspekce životního prostředí České Budějovice oblastní inspektorát, U výstaviště 16, P.O.BOX 32, 

370 21 České Budějovice                                 
DS  Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje České Budějovice, Na Sadech 25, 370 71  České Budějovice 
DS Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj, Severní 9, 370 10 České Budějovice 
DS MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10  
DS Ing. Radek Přílepek, FARMTEC a.s., Chýnovská 1098,  390 02 Tábor 

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - odd ělení  ochrany ovzduší  a 
nakládání s odpady 
 


