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Ú V O D 
    Záměr Modernizace Farmy pro chov skotu a prasat Protivec, podléhá podle ustanovení 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, ve znění zákona č. 39/2015 

Sb. (dále jen zákon), posouzení vlivů na ţivotní prostředí, za účelem vytvoření objektivního 

odborného podkladu pro vydání rozhodnutí.    

    Východně od zástavby osady Protivec, obec Strunkovice nad Blanicí ZÚJ 550 540, se 

nachází areál Farmy chovu skotu a prasat, náleţející do k. ú. Protivec ÚTJ 757 110, okres 

Prachatice, Jihočeský kraj. Farmu chovu skotu a prasat Protivec provozuje společnost 

ZEMPO - VOS a.s. Strunkovice nad Blanicí.  Na stávající farmě se nacházejí v současné 

době neprovozované stáje pro chov prasat a kravín. Jako doprovodné stavby jsou na farmě 

jímky na kejdu a odpadní kontaminované vody, hnojiště a sklady steliva. 

   Farma je situována na mírném severním svahu, v blízkosti místní komunikace, která 

navazuje na silnici Netolice - Strunkovice n. Bl., mimo zástavby osady Protivec.  Farma je 

připojena přípojkami na inţenýrské sítě. 

     Vodou je zásobována z vlastního zdroje - vrtů přes vodovodní řad a rozvodný systém. 

     Elektrická energie je přiváděna stávající přípojkou do technické místnosti stáje, odkud 

bude instalován nový rozvodný systém stáje. 

     Nekontaminované sráţkové vody jsou odváděny z celého areálu farmy stávajícím 

kanalizačním systémem, jihovýchodním směrem do Protiveckého rybníka.  

 Záměrem investora a současně oznamovatele ZEMPO - VOS a.s. Strunkovice nad 

Blanicí, je přestavba Haly D vyuţívané do roku 2008 jako porodna pro 250 ks prasnic (190,3 

DJ), se stlaným ustájením.  

Po provedení stavebních úprav bude Hala D vyuţívána pro stlané ustájení 189 ks jalovic.  

 108 ks jalovic do věku 15 měsíců 

   81 ks jalovic starších 15 měsíců, celkem tedy  tj. 175,5 DJ. 

 

 Na Farmě Protivec se nachází ještě další stávající objekty pro chov prasat: 

Hala A Porodna pro 250 ks prasnic, kotcové ustájení na roštech, přeruš. provozu v r. 2008 

Hala B Porodna pro 250 ks prasnic, kotcové ustájení na roštech, ukonč. provozu v r. 2006 

            v současné době je část stáje přestavěna na hnojiště o kapacitě 1 900 m
3
 

Hala C Stáj pro ustájení 1 200 ks selat na roštech    ukončení provozu v r. 2006 

Kravín K 96 pro ustájení 96 ks produkčních dojnic  přerušení provozu v r. 2008     

     Hnojiště kapsové o kapacitě 1 900 m
3
, vybudované přestavbou 1/3 Haly B. 

     Jímky podzemní kruhové 4 a podzemní obdélníkové 4, původně určené k jímání kejdy, 

močůvky, hnojůvky a odpadních a kontaminovaných sráţkových vod. Dvě jímky kaţdá o 

kapacitě 200 m
3
, budou nově vyuţívány pro jímání močůvky ze stáje jalovic a hnojůvky z 

nového hnojiště.   

    Součástí jímek jsou stáčecí plochy pro přečerpávání kejdy, hnojůvky a odpadních vod do 

aplikačních mobilních prostředků. 

    Celková kapacita ustájení v rekonstruované stáji se sníţí z původních 190,3 DJ  na 175,5 

DJ, bude tedy niţší o 14,8 DJ.    

   Přestavba objektu Haly D porodny prasnic na stáj pro ustájení jalovic na Farmě chovu skotu 

a prasat Protivec, bude realizována v rámci stávajícího objektu, na stavebních pozemcích p č. 

76/1; 76/2 a 76/3, v k.ú. Protivec ÚTJ 757 110. Pozemky jsou ve vlastnictví oznamovatele.  

Farma je obklopena zemědělskými pozemky, západním  směrem je zemědělský objekt a dále 

zástavba osady Protivec. Účelem stavby je plnění poţadavků vyhlášky č. 208/2004 Sb. a 

vyhlášky č. 377/2013 Sb., vytvoření vhodnějších zooveterinárních a hygienických podmínek 

chovaného skotu, welfare zvířat a zvýšení produktivity práce. Autorem projektové 

dokumentace je společnost Farmtec a.s. Strakonice. 
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Přestavba porodny prasnic na stáj pro ustájení jalovic               

Stávající porodna prasnic bude rekonstruována na volné stelivové ustájení pro 189 ks 

jalovic. 108 ks jalovic je stáří do 15 měsíců a 81 ks jalovic je stáří od 15 do 22 měsíců. 

Dochází ke sníţení o 14,8 DJ proti současnému stavu stáje z původního stavu 190,3 DJ, na 

175,5 DJ. Přestavěný objekt bude určen pro volné, boxové a stlané ustájení 189 ks jalovic.  

Členění jednotlivých účelových prostorů ve stáji je tvořeno hrazením, brankami a 

stěnami objektu. Plocha stáje bude rozčleněna na 7 kotců vţdy pro 27 kusech jalovic. Na 

jednostranný krmný stůl bude navazovat krmiště a dvě řady stlaných lehacích boxů a nestlané 

kaliště. V průchodech z krmiště do kaliště mezi řadou dvojitých lehacích boxů, budou  

instalovány vyhřívané napájecí ţlaby.   

Odklízení chlévské mrvy z kališť a krmišť bude prováděno pomocí mobilního prostředku 

s čelní radlicí, na stávající zastřešenou hnojnou koncovku u východního štítu stáje. Odtud 

bude chlévská mrva převáţena na nové hnojiště o kapacitě  1 900 m
3
, nově vybudované v 

části Haly B.  

Zastýlání lehacích boxů bude prováděno manuálně, nebo zastýlacím strojem. Stelivem 

bude obilní sláma z vlastní produkce oznamovatele. 

Krmení bude zakládáno při pojíţdění krmného vozu po krmném stole. Větrání bude 

přirozené, s přívodem čerstvého vzduchu protiprůvanovými sítěmi v podélných stěnách a 

odvodem odpadních plynů do vnějšího ovzduší štěrbinou v hřebeni střechy stáje. Rolovací 

vrata ve štítech objektu budou ovládány ručně a elektricky pomocí tlačítek, popř. dálkového 

ovládání. 

Osvětlení stáje bude zajištěno zářivkovými svítidly s přispěním nových prosvětlovacích 

desek ve stávající střešní krytině, hřebenové štěrbiny, bočních sítí v oknech. 

Areál farmy je zásobován pitnou vodou vodovodním řádem z vrtů v majetku investora. 

Na stávající přívod vody do objektu budou napojeny nové rozvody vody ve stáji. Kapacita 

vodovodního řádu postačovala dřívější spotřebě (do roku 2008) ve výši 3 938 m
3
 za rok, tudíţ 

bude stačit i předpokládané spotřebě vody po přestavbě stáje, ve výši 2 070 m
3
 za rok. 

Vzhledem k nezvyšování kapacity zástavu bude dostatečná i po provedení navrhovaného 

záměru.  

Močůvka, hnojůvka a kontaminované sráţkové vody z manipulačních ploch budou 

sváděny do dvou stávajících jímek, kaţdá o kapacitě 200 m
3
. 

Dešťové vody jsou sváděny stávající dešťovou kanalizací do nedalekého Protiveckého 

rybníka. 

Nové rozvody elektro v rekonstruovaném objektu budou připojeny na stávající přípojku 

elektro, v současnosti umístěné v technické místnosti v přípravně.  

Pro příjezd do farmy bude i nadále vyuţíván stávající vjezd a vnitrofaremní komunikace. 

Navrhovanou stavbou nedochází v dané věci ke změně oproti původnímu stavu. Pro 

odstavování dopravních prostředků budou pouţívány stávající odstavné plochy, které se 

nacházejí v areálu farmy. 

Roční produkce amoniaku stanovená z projektované kapacity stájí K 96, Haly A a Haly D 

podle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŢP, bude po realizaci změny 8,54 t 

NH3. Vzhledem k uvedené skutečnosti, bude podle kódu 8 přílohy č. 2 k zákonu             

č. 201/2012 Sb., náleţet Farma pro chov skotu a prasat Protivec jako Chov 

hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t, mezi vyjmenované 

zdroje znečišťování ovzduší.  
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Seznam pouţitých zkratek 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav  

E.I.A  Environmental Impact Assesment - posuzování vlivů na ţivotní prostředí  

EVL  evropsky významné lokality (NATURA 2000) 

KÚ  krajský úřad 

MV  mléčná výţiva – malá telata do 3 měsíců 

MZe  ČR ministerstvo zemědělství České republiky 

MŢP ČR ministerstvo ţivotního prostředí České republiky 

OHO  objekt hygienické ochrany 

OHS  okresní hygienická stanice 

OP  ochranné pásmo (bez specifikace) 

ORP  obec s rozšířenou působností 

OÚ  obecní úřad 

OP  ochranné pásmo  

POÚ               pověřený úřad 

PŢH               průměrná ţivá hmotnost 

SÚ  stavební úřad 

ÚPD  územně plánovací dokumentace 

ÚPNSÚ územní plán sídelního útvaru 

ÚSES  územní systém ekologické stability 

ZPF  zemědělský půdní fond 

ŢV  ţivočišná výroba 

DJ  dobytčí jednotka (500 kg ţivé hmotnosti) 

VKP               významné krajinné prvky    

BK  biokoridory 

BC  biocentra  

DOSS  dotčené orgány státní správy 
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ČÁST  A 

 
 

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI  
 

1.Název společnosti    ZEMPO-VOS a.s. Strunkovice nad Blanicí 

 

2. IČO                 251 66 271 

 

3. Sídlo              Strunkovice nad Blanicí 296, PSČ 384 26  

 

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 

  

                          Ing. Jan Petrášek předseda představenstva 

 

                          telefon: 607 520 247     

                          e-mail:  zempovos_petrasek@centrum.cz                            
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                               ČÁST  B 

    
B. ÚDAJE  O ZÁMĚRU 

 
B.I.   Základní údaje 
 

 1.  Název záměru  

          Modernizace Farmy chovu skotu a prasat Protivec 
           

           Zařazení podle přílohy č. 1 kategorie II bod 1.5 zákona  

          Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat s kapacitou od 50  DJ 

 

 2.  Kapacita (rozsah) záměru  

  Přestavba Haly D - porodny prasnic na stáj pro jalovice  

   

 3.  Umístění záměru  

  Obec Strunkovice nad Blanicí ZÚJ 550 540,  osada Protivec 

  k.ú. Protivec  ÚTJ 757 110   

 okres Prachatice,  Jihočeský kraj 

 Loc GPS: 49
o
 4´ 31.296“N ;   14

o 
 5´ 29.359“E  střed Haly D 

  

 

 4.  Charakter záměru a moţnost kumulace s jinými záměry 

        Záměrem investora a současně oznamovatele společnosti ZEMPO - VOS a.s., je 

modernizace Farmy chovu skotu a prasat Protivec realizací následující stavby: 

  

 Přestavba porodny prasnic na stáj pro ustájení jalovic 

 

Pro realizaci záměru byly vyuţity vhodné podmínky  jako umístění farmy mimo 

občanskou zástavbu uprostřed zemědělsky vyuţívaných pozemků, existence stávajících sítí 

zásobování vodou, elektrickou energií a kanalizace, dobrá dopravní přístupnost k veřejným 

komunikacím a zařízením. Záměrem dotčené pozemky nenáleţí do ZPF a jsou ve vlastnictví 

oznamovatele. 

    

  5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvaţovaných variant 

a hlavních důvodů (i z hlediska ţivotního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí. 

     Stávající stáje pro chov prasat jsou jiţ od roku 2006 resp. od r. 2008, kdy byl z 

ekonomických a dalších důvodů přerušen provoz farmy, nevyuţívány. V návaznosti na 

potřeby chovu skotu, rozhodl oznamovatel rekonstruovat Halu D na stáj pro chov jalovic,  

rovněţ kvůli vhodnému vyuţití prázdné stáje. Vyhrnutý hnůj z této stáje bude převáţen z 

hnojné koncovky na nově vybudované kapsové  hnojiště v části Haly B, kolaudované  

v červnu 2015. Tím  odpadne i potřeba převáţení hnoje z farmy Strunkovice nad Blanicí, ze 

které bude na Farmu Protivec přesunuto 100 ks jalovic. 

     Současná skladba stájí ve Strunkovicích nad Blanicí kapacitně nevyhovuje potřebám 

oznamovatele na ustájení zvířat, také vzhledem k  poţadavkům vyhlášky č. 208/2004 Sb. a 

vyhlášky č. 377/2013 Sb. Po přestavbě stáje dojde k optimalizování stavů zvířat ve stávajících 

stájích. Tímto řešením současně dojde ke sníţení celkového počtu ustájených dobytčích 
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jednotek, konkrétně v přestavěné Hale D na Farmě chovu skotu a prasat  Protivec  o 14,8 DJ, 

ze stávajících 190,3 DJ na 175,5 DJ. (Přepočet byl proveden dle vyhlášky 377/2013 Sb). 

     Východně od zástavby osady Protivec, obec Strunkovice nad Blanicí ZÚJ 550 540, se 

nachází Farma chovu skotu a prasat Protivec, náleţející do k. ú. Protivec ÚTJ 757 110, okres 

Prachatice, Jihočeský kraj. Farmu pro chovu skotu a prasat Protivec provozuje společnost 

ZEMPO - VOS a.s. Strunkovice nad Blanicí.  Na stávající farmě se v současné době 

nacházejí stáje pro chov prasat a kravín, ve kterých byl přerušen provoz. Jako doprovodné 

stavby jsou na farmě jímky na kejdu, močůvku a odpadní kontaminované vody, hnojiště a 

sklad steliva. 

     Farma je situována na mírném severním svahu, v blízkosti místní komunikace, která 

navazuje na silnici Netolice - Strunkovice n. Bl., mimo osady Protivec.  Farma je připojena 

přípojkami na inţenýrské sítě. 

     Na staveništi se nevyskytuje ţádná vzrostlá zeleň, kterou by bylo nutné vykácet a nejsou 

zde ţádná ochranná pásma, chráněné území, kulturní památky, či jiné překáţky.  

     V průběhu přípravy investice bylo uvaţováno pouze s jednou variantou modernizace 

farmy a zajištění potřebné  kapacity pro ustájení skotu, řešeného rekonstrukcí stávající stáje. 

Důvodem takového rozhodnutí, je skutečnost, ţe Hala D je vhodná pro daný záměr, přestavbu 

na stáj pro jalovice a hala je ve vlastnictví oznamovatele. Uvaţovaná přetavba se zavedením 

sniţujících opatření, nebude mít za následek zvýšení emisí v okolí farmy amoniakem a 

pachovými látkami. V průběhu přípravy záměru pak byla tato varianta vybrána jako jediná, 

která je předkládána k posouzení v procesu EIA. 

 

Varianta I. – Rekonstrukce stávající porodny prasat na stáj pro chov skotu v místě, které 

vyhovuje všem poţadavkům. Tato varianta přestavby byla zvolena jako jediná a bude 

podrobena procesu EIA. Výstavba si nevyţádá zábor zemědělské půdy.  

 

      Nulová varianta - Zachování stávajícího stavu není vlivem změny ekonomických 

podmínek chovu hospodářských zvířat a vlivem ustanovení novelizované vyhlášky                

č. 208/2004 Sb. a vyhlášky č. 377/2013 Sb. nadále moţné a oznamovatel nemůţe mít 

naplněné potřebné stavy zvířat, respektive bude nucen provozovat chov skotu i nadále v  

nevyhovujících podmínkách. Oznamovatel pak bude i nadále nucen nahrazovat  nedostatek 

statkových hnojiv pouţíváním hnojiv průmyslových, coţ je pro ţivotní prostředí méně 

příznivé a více to ovlivní spodní  a povrchové vody vyplavovanými ţivinami, které nejsou 

dostatečně navázány na chybějící organickou hmotu.  

    Po zváţení popsaných okolností se  oznamovatel  rozhodl pro variantu I. jako jedinou, 

která svým způsobem také zaručuje moţnost zřízení ochranného pásma a tím i dostatečnou 

ochranu okolí před působením emisí amoniaku a pachových látek, stejně jako jiných 

případných rušivých vlivů. 

 

Tato varianta je pak zpracována v dokumentaci záměru a předkládána k posouzení jako 

jediná.  

Pro tuto  variantu hovoří mimo jiné následně uvedené argumenty: 

o rekonstruovaná stáj je umístěna v nezastavěném území a na pozemku mimo ZPF, coţ 

je v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 stavebního zákona;  

o stavba je v souladu se schváleným územním plánem obce Strunkovice nad Blanicí; 

o modernizace umoţní lépe provozovat  farmu pro chov skotu a prasat, coţ umoţní lépe 

vyuţívat výměru zemědělské půdy na které oznamovatel hospodaří a zlepší podmínky 

chovaných zvířat; 
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o doprava související s provozem stáje bude probíhat mimo území chráněné zástavby a 

hlavních komunikací, při dováţení krmiv a odváţení hnoje se sníţí moţnost jejich 

znečištění; 

o přestavbou stáje se zvýší produktivita práce a zlepší komfort ustájení. 

  

 

6.  Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

    Východně od zástavby osady Protivec, obec Strunkovice nad Blanicí ZÚJ 550 540, se 

nachází Farma chovu skotu a prasat, náleţející do k. ú. Protivec ÚTJ 757 110, okres 

Prachatice, Jihočeský kraj. Farmu chovu skotu a prasat Protivec provozuje společnost 

ZEMPO - VOS a.s. Strunkovice nad Blanicí. Na stávající farmě se v současné době nacházejí 

stáje pro chov prasat a kravín, ve kterých byl přerušen provoz. Jako doprovodné stavby jsou 

na farmě jímky na močůvku,  kejdu a odpadní kontaminované vody, hnojiště a sklady steliva. 

   Farma je situována na mírném severním svahu v blízkosti místní komunikace, která 

navazuje na silnici Netolice - Strunkovice n. Bl., mimo zástavby osady Protivec.  Farma je 

připojena přípojkami na inţenýrské sítě. 

     Vodou je zásobována z vlastního zdroje - vrtů přes vodovodní řad a rozvodný systém. 

     Elektrická energie je přiváděna stávající přípojkou do technické místnosti stáje, odkud 

bude instalován nový rozvodný systém stáje. 

     Sráţkové vody jsou odváděny z celého areálu farmy stávajícím kanalizačním systémem, 

jihovýchodním směrem do Protiveckého rybníka.  

 Záměrem investora a současně oznamovatele společnosti  ZEMPO - VOS a.s. Strunkovice 

nad Blanicí, je přestavba Haly D vyuţívané do roku 2008 jako porodna pro 250 ks prasnic 

(190,3 DJ), se stlaným ustájením.  

Po provedení stavebních úprav bude Hala D vyuţívána pro stlané ustájení 189 ks jalovic.  

 108 ks jalovic do věku 15 měsíců 

   81 ks jalovic starších 15 měsíců, celkem tedy  tj. 175,5 DJ. 

 Na Farmě Protivec se nachází ještě další stávající objekty pro chov prasat: 

Hala A Porodna pro 250 ks prasnic, kotcové ustájení na roštech, přeruš. provozu v r. 2008 

Hala B Porodna pro 250 ks prasnic, kotcové ustájení na roštech, ukonč. provozu v r. 2006 

            v současné době je část stáje přestavěna na hnojiště o kapacitě 1 900 m
3
 

Hala C Stáj pro ustájení 1 200 ks selat na roštech    ukončení provozu v r. 2006 

Kravín K 96 pro ustájení 96 ks produkčních dojnic  přerušení provozu v r. 2008     

     Hnojiště kapsové o kapacitě 1 900 m
3
, vybudované přestavbou 1/3 Haly C. 

     Jímky podzemní kruhové 4 a obdélníkové 4, původně určené k jímání kejdy, močůvky, 

hnojůvky a odpadních a kontaminovaných sráţkových vod. Dvě kejdové jímky kaţdá o 

kapacitě 200 m
3
, budou nově vyuţívány pro jímání močůvky ze stáje jalovic a hnojůvky z 

hnojiště.  Součástí jímek je stáčecí plocha pro přečerpávání kejdy, hnojůvky a odpadních vod 

do aplikačních mobilních prostředků. 

    Celková kapacita ustájení ve stáji se sníţí z původních 190,3 DJ  na 175,5 DJ, bude tedy 

niţší o 14,8 DJ.    

   Přestavba objektu Haly D porodny prasnic na stáj pro ustájení jalovic na Farmě chovu skotu 

a prasat Protivec, bude realizována v rámci stávajícího objektu, na stavebních pozemcích p č. 

76/1; 76/2 a 76/3, v k.ú. Protivec ÚTJ 757 110. Pozemky jsou ve vlastnictví oznamovatele.  

Farma je obklopena zemědělskými pozemky, západním  směrem je zemědělský objekt a dále 

zástavba osady Protivec. Účelem stavby je plnění poţadavků vyhlášky č. 208/2004 Sb. a 

vyhlášky č. 377/2013 Sb., vytvoření vhodnějších zooveterinárních a hygienických podmínek 

chovaného skotu, welfare zvířat a zvýšení produktivity práce. Autorem projektové 

dokumentace je společnost Farmtec a.s. Strakonice. 
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a. Přestavba porodny prasnic na stáj pro jalovice               

Stávající porodna prasnic bude rekonstruována pro volné stelivové ustájení pro 189 ks 

jalovic. 108 ks jalovic je stáří do 15 měsíců a 81 ks jalovic je stáří od 15 do 22 měsíců. 

Dochází ke sníţení o 14,8 DJ proti současnému stavu farmy z původního stavu 190,3 DJ, na 

175,5 DJ. Přestavěný objekt bude určen pro volné boxové ustájení 189 ks jalovic.  

Členění jednotlivých účelových prostorů ve stáji je tvořeno hrazením, brankami a 

stěnami objektu. Plocha stáje bude rozčleněna na 7 kotců vţdy pro 27 kusech jalovic. Na 

jednostranný krmný stůl bude navazovat krmiště a dvě řady stlaných lehacích boxů a nestlané 

kaliště. V průchodech z krmiště do kaliště mezi řadou dvojitých lehacích boxů, budou  

instalovány vyhřívané napájecí ţlaby.   

Odklízení chlévské mrvy z kališť a krmišť bude prováděno vyhrnováním pomocí 

mobilního prostředku s čelní radlicí, na stávající zastřešenou hnojnou koncovku. Odtud bude 

převáţena na nové hnojiště o kapacitě 1 900 m3, vybudované v části Haly B.  

Zastýlání lehacích boxů bude prováděno manuálně, nebo zastýlacím strojem. Stelivem 

bude obilní sláma z vlastní produkce oznamovatele. 

Krmení bude zakládáno krmným vozem při pojíţdění po krmném stole. Větrání bude 

přirozené, s přívodem čerstvého vzduchu protiprůvanovými sítěmi v podélných stěnách a 

odvodem odpadních plynů do vnějšího ovzduší štěrbinou v hřebeni střechy stáje. Rolovací 

vrata ve štítech objektu budou ovládány ručně nebo elektricky pomocí tlačítek, popř. 

dálkového ovládání. 

Osvětlení stáje bude zajištěno zářivkovými svítidly s přispěním nových prosvětlovacích 

desek ve stávající střešní krytině, hřebenové štěrbiny, bočních sítí v oknech. 

Areál farmy je zásobován pitnou vodou vodovodním řádem z vrtů v majetku investora. 

Na stávající přívod vody do objektu budou napojeny nové rozvody vody ve stáji. Kapacita 

vodovodního řádu postačovala dřívější spotřebě (do roku 2008) ve výši 3 938 m
3
 za rok, tudíţ 

bude stačit i předpokládané spotřebě vody po přestavbě stáje, ve výši 2 070 m
3
 za rok. 

Vzhledem k nezvyšování kapacity zástavu bude dostatečná i po provedení navrhovaného 

záměru.  

Močůvka, hnojůvka a kontaminované sráţkové vody z manipulačních ploch budou 

sváděny do dvou stávajících jímek, kaţdá o kapacitě 200 m
3
. 

Dešťové vody jsou sváděny stávající dešťovou kanalizací do nedalekého Protiveckého 

rybníka. 

Nové rozvody elektro v rekonstruovaném objektu budou připojeny na stávající přípojku 

elektro, v současnosti umístěné v technické místnosti v přípravně.  

Pro příjezd do farmy bude i nadále vyuţíván stávající vjezd a vnitrofaremní komunikace. 

Navrhovanou stavbou nedochází v dané věci ke změně oproti původnímu stavu. Pro 

odstavování dopravních prostředků budou pouţívány stávající odstavné plochy, které se 

nacházejí v areálu farmy. 

Roční produkce amoniaku stanovená z projektované kapacity stájí K 96, Haly A a Haly D 

podle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŢP, bude po realizaci změny 8,54 t 

NH3. Vzhledem k uvedené skutečnosti, bude podle kódu 8 přílohy č. 2 k zákonu             

č. 201/2012 Sb., náleţet Farma pro chov skotu a prasat Protivec jako Chov 

hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t, mezi vyjmenované 

zdroje znečišťování ovzduší.  

 

 

      7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  

 Zahájení v r. 2015,   dokončení v r. 2016.         
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      8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků 

     Realizací záměru bude dotčena lokalita Protivec, jako místní část obce Strunkovice nad 

Blanicí  ZÚJ 550 540, katastrální území Protivec ÚTJ 757 110,  okres Prachatice, Jihočeský 

kraj. 

     Obcí s rozšířenou působností a Pověřenou obcí je Město Prachatice. 

     Příslušným Stavebním úřadem je SÚ MěÚ Prachatice 

     Příslušným krajským úřadem je KÚ Jihočeský kraj. 

 

 

      9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 zákona a správních orgánů, 

které budou tato rozhodnutí vydávat. 

Závazné stanovisko k posouzení vlivů na ţivotní prostředí realizace záměru Přestavby 

porodny prasnic na stáj pro jalovice ve Farmě pro chov skotu a prasat Protivec, na základě 

oznámení podle ustanovení § 9a odst. 3 zákona, bude vydávat Krajský úřad Jihočeský kraj.  

Rozhodnutí o povolení stavby, bude vydávat Stavební úřad MěÚ Prachatice, stejně jako 

kolaudační rozhodnutí. K případnému územnímu řízení nebude potřebné provést vynětí 

stavbou dotčených částí pozemků ze zemědělského půdního fondu.  

Roční produkce amoniaku stanovená z projektované kapacity dosud provozně 

nezrušených stájí K 96, Haly A a Haly D podle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší 

MŢP, bude po realizaci změny 8,54 t NH3. 

Vzhledem k uvedené skutečnosti, bude podle kódu 8 přílohy č. 2 k zákonu                  

č. 201/2012 Sb., náleţet Farma pro chov skotu a prasat Protivec jako Chov 

hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t, mezi vyjmenované 

stacionární zdroje znečišťování ovzduší.  

Z toho vyplývá, ţe budou k záměru potřebná závazná stanoviska KÚ Jihočeského kraje, 

ke stavbě (nebo změně)  stacionárního zdroje znečišťování ovzduší podle ustanovení § 11 

odst. 2 písm. b) a písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Tento správní orgán 

bude rovněţ poţádán o vydání povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje, podle 

ustanovení § 11 odst. 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb. 

     Farmu pro chov skotu a prasat  Protivec  zařadil provozovatel souladu s názorem ČIŢP 

(viz protokol o kontrole ze dne 15.8.2008) do kategorie středních zdrojů proto, ţe v halách B 

a C byl provoz ukončen jiţ v roce 2006. V současné době není ţádná ze stájí provozována. 

Farma pro chov skotu a prasat Protivec přesto náleţí mezi vyjmenované stacionární zdroje, s 

předpokládanou produkcí amoniaku ve výši 9,55 t NH
3
 . r

-1
, po změně Haly D bude 

předpokládaná  produkce amoniaku 8,54 t NH
3
 . r

-1
. 
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B. II.  Údaje o vstupech 
      

Záměrem je přestavba haly D porodny prasnic na stáj pro jalovice. v rámci Modernizace 

Farmy pro chov skotu a prasat Protivec, budou dotčeny stavební pozemky p.č. 76/1, 76/2 a 

76/3 v k.ú. Protivec, který jako zastavěné plochy nenáleţí do ZPF, nebude potřebné provádět 

jejich odnětí a záměr je v souladu s Územním plánem obce Strunkovice nad Blanicí. 

 

Vstupy je možno rozdělit do dvou etap: 

Vstupy při stavební činnosti  
– dovoz stavebních konstrukcí, betonu a zdících a izolačních materiálů a jejich 

zabudování do staveb. Dovoz a instalace nové technologie. 

 

Vstupy při provozu stáje  

- elektrická energie bude potřebná při provozu stáje, pro osvětlení, čerpání močůvky, 

ohřev napájecích ţlabů a pohon případných dalších technologických uzlů. Farma pro chov 

skotu a prasat Protivec je zásobována elektrickou energií přiváděnou přípojkou z blízké 

trafostanice 

 

B.II.1. Půda 

 
Přestavba a haly D na stáj pro jalovice bude realizována na nezemědělské půdě uvnitř areálu, 

budou dotčeny stavební pozemky p.č. 76/1, 76/2 a 76/3 v k.ú. Protivec, nebude potřebné 

provádět jejich odnětí ze ZPF. 

V ploše zamýšleného staveniště nejsou ţádné známé inţenýrské sítě ani podzemní vedení 

(kromě vedení ve správě investora).  

Plochy dotčené stavbou nejsou dotčeny melioračními účinky jiné stavby.  

Nejedná se o území poddolované nebo zatápěné.  

    

Chráněná území  

Posuzovaný záměr nezasahuje do chráněných území ochrany přírody ve smyslu 

ustanovení § 14 zákona 114/1992 Sb., v platném znění . 

Záměr se nenachází v chráněném loţiskovém území, dobývacím prostoru podle zákona 

č. 44/1998 v platném znění (horní zákon). 

Záměr nezasahuje chráněné území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči v platném znění. 

Ochranná pásma 

      Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odstavce 1 zákona 114/1992 

Sb.) nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena .  

      Ochranná pásma lesních porostů (§ 14 odstavce 2 zákona 289/1995 Sb.)  nejsou polohou 

a vlivy posuzovaného záměru dotčena. 

      Ochranná pásma komunikací, nadzemních či podzemních inţenýrských sítí ve správě 

jiných správců nejsou záměrem dotčena, týká pouze vlastních inţenýrských sítí v areálu podle 

projektu. 

 

 Obecně chráněné přírodní prvky 

V okolí záměru není ţádný významný krajinný prvek "ze zákona" . 

 

B.II.2. Voda  
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Voda pro napájení zvířat, omývání stáje bude i nadále odebírána pomocí vodovodní 

přípojky z přívodního řadu ze zdroje v majetku oznamovatele.  

 

Bilance spotřeby vody 

Současná spotřeba vody v době provozu Hal A, B a C   

 

Objekt Zvířata počet ks spotř. l /ks/den spotř. m
3
 / rok 

Hala D 

steliv. ustájení 

Prasnice kojící 40 23,0 335,8 

Prasnice březí 160 13,8 805,9 

Prasnice jalové 50 10,0 182,5 

Hala A 

   roštové ustájení 

Prasnice kojící 70 23,0 587,7 

Prasnice březí 40 13,8 201,5 

Prasnice jalové 140 10,0 511,0 

Hala C rošt. ustáj. Selata 1200 3,0 1 314,0 

Spotřeba v naposledy provozovaných stájích 3 983,0 

 

  

Spotřeba vody po ukončení přestavby stáje 

 

Objekt Zvířata počet ks spotř. l /ks/den spotř. m
3
 / rok 

Přestav. Hala D 

steliv. ustájení 

Jalovice  do15 měsíců  108 30,0 3 240,0 

Jalovice nad 15 měsíců 81 30,0 2 430,0 

Celková spotřeba ve farmě po realizaci přestavby 2 070,0 

 

 

 

 

Celková spotřeba vody na farmě (v přestavěné hale D) bude       2 070 m
3
/rok 

 

Modernizací farmy bude sníţena dřívější spotřeba vody o 1 913 m
3
 za rok. 

 

Spotřeba vody  v celé farmě bude(prozatím) 2 070 m
3
/rok, tj. 5,67 m

3
/den ; 0,065 l/s. 

 

 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
  

Krmiva jsou výrobky převáţně vlastní produkce, tj. seno, siláţ nebo senáţ, které budou 

předkládány zvířatům ke ţlabové zábraně projíţdějícím krmným vozem po krmném stole. 

Krmné směsi budou podávány jako příměs do objemových krmiv.  

 

Potřeba krmiv po ukončení modernizace:     

      

Jalovice: 189 kusů 

   Travní siláţ -  10 kg/ks.den
-1

  3,7 t/ks.rok
-1

    tj.       699 t/rok 

   Seno -   3 kg/ks.den
-1

  1,1 t/ks.rok
-1

    tj.       208 t/rok 

   Jadrná krmiva – šroty  1- 1,5  kg/ks.den
-1

 0,36 - 0,55  t/ks.rok
-1   

tj.  68 - 104 t/rok                   
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      Krmná dávka je sestavována na bázi konzervovaných krmiv, tedy bílkovinných jetelotravních 

senáţí a glycidových kukuřičných siláţí s určitou dávkou sena nebo krmné slámy. Sušina siláţí a 

senáţí se pohybuje okolo 35 %. V letní sezóně jsou objemová krmiva doplňována zelenou pící. 

 

Stelivo pro jalovice bude v lehacích boxech pouţívána obilní sláma z vlastní produkce, 

odebíraná ze skladu steliva. 

       

Potřeba steliva:  

Ustájení jalovic v přestavění Hale D na Farmě chovu skotu a prasat Protivec, bude se 

stlanými lehacími boxy s denním vyklízením hnoje z kaliště a krmiště.   

 

Spotřeba steliva 6 kg / DJ . den
-1

  tj. 2,19 t / DJ . rok
-1

 =  384 t . rok
-1

 

  

Ostatní vstupy:     

- pohonné hmoty, oleje a mazadla, náhradní díly a drobný materiál pro opravy, jsou 

odebírány k přímé spotřebě od dodavatelů  

- zvířata, případně jejich mláďata určená pro další chov v rámci otevřeného obratu stáda, 

jsou dle okamţité situace z vlastního chovu, nebo zajištěna nákupem od jiných chovatelů  

- technologické části pro rekonstrukce a opravy za účelem zajištění provozní 

spolehlivosti technologického vybavení, jsou odebírány od dodavatelů k přímému pouţití. 

 

 

B.III.  Údaje o výstupech 
 

B.III.1. Ovzduší 
 

Stáj, hnojiště, skladovací jímka na močůvku, aplikace statkových hnojiv na pole 

budou zdrojem emisí amoniaku  a pachových látek.  
 

B.III.1.1. Emise amoniaku 
 

Celková roční emise amoniaku stanovená z kapacity Haly D stavebně upravené pro 

ustájení jalovic a předpokládaná emise amoniaku z pouţitelných stájí  K 96 a Haly A 

  

                Hala D 189 ks jalovic  x  (6,0 + 1,7 + 6,0) =            2,590 t  NH3 . rok
-1

 

                Farma Pro chov skotu a prasat Protivec celkem:   8,540 t  NH3 . rok
-1

 

     Celkové emise amoniaku z projektovaných kapacit stájí celé farmy stanovené dle 

metodického pokynu MŢP odboru ochrany ovzduší,  dosahují hmotnosti 8,540 t NH3 . 

rok
-1

, a proto  FARMA CHOVU SKOTU A PRASAT PROTIVEC NÁLEŢÍ MEZI 

VYJMENOVANÉ STACIONÁRNÍ ZDROJE znečišťování ovzduší, podle kódu 8 

přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. 

     Reálné emise amoniaku budou stanovovány ze skutečných stavů zvířat a pouţitých 

sniţujících technologiích podle Metodického pokynu MŢP a mohou být niţší aţ o 25 %. 
    Hnůj bude aplikován v souladu s plánem hnojení organickými hnojivy na pozemcích 

oznamovatele v k.ú. Protivec, který náleţí mezi zranitelné oblasti ve smyslu nařízení vlády č. 

262/2012 Sb. 

 

B.III.1.2. Pachové látky 
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Pachové látky jsou stejně jako amoniak emitovány ze stájí, hnojišť, jímek a aplikace  hnoje a 

močůvky na pozemky. Níţe uvedená technická podmínka provozu platí pro vyjmenované 

zdroje, tudíţ i pro Farmu chovu skotu a prasat Protivec. 

V kapitole č. 7 Chovy hospodářských zvířat, odst. 7.1. Chovy hospodářských zvířat s 

celkovou emisí amoniaku nad 5 t včetně, přílohy č. 8 části II. k vyhlášce č. 415/2012 Sb., je 

uvedena pro chov zvířat jako vyjmenovaný stacionární zdroj technická podmínka provozu, 

která nařizuje, ţe za účelem předcházení emisím znečišťujících látek obtěţujících zápachem 

zajistit technickoorganizační opatření ke sníţení těchto emisí, např. vyuţitím sniţujících 

technologií, jejichţ seznam je uveden Metodickém pokynu MŢP. 

 

 

B.III.1.3.   Oxid uhličitý (CO2)  předpokládané  emise z Haly D Farmy Protivec 

 

Stáj - kategorie 

zvířat 

Počet kusů ve 

stáji/kategorie 

Měrná emise 

v mg.s
-1

.ks
-1 

Celková emise 

kg. rok
-1

 

Hmotnostní 

tok v kg. hod
-1

 

Stáj Hala D  189 jalovic 44,0 262 275 29,94 

   Celkem  - 262 275 - 

 

   B.III.1.4.  Celkové teplo  předpokládané emise z Haly D Farmy Protivec.   

 

Stáj  

- kategorie zvířat 

Počet 

kusů/kategorie 

Měrná emise 

ve W. ks
-1 

. h
-1 

Celková emise 

v kW. rok
-1

 

Hala D jalovice 189 ks jalovic 660,0 1 092 720 

   Celkem - --       1 092 720 

 

  B.III.1.5.   Prach 

Ustájení jalovic v přestavěné stáji - Hale D bude stelivové. Zdrojem prachu bude 

především stelivo. U stelivové slámy je moţné uvaţovat s celkovou prašností zhruba 0,1 %. 

Při roční spotřebě stelivové slámy ve stáji s produkcí močůvky jak je uvedeno v následující 

tabulce bude prašnost z posuzované stáje následující: 

 

Stáj Spotřeba slámy 

v t/rok 

Prašnost 

v kg/rok 

Hala D  Jalovice 3,7 kg /DJ/den = 237        237 

   Celkem 237        237 

 

Prašnost z krmení je zanedbatelná a je obtíţné ji vyhodnotit, protoţe bude závislá na 

druhu krmiva. Z krmných směsí je prašnost eliminována přimícháváním do ostatních krmiv, 

nebo podávání v uzavřeném krmném zařízení,  ze kterého je produkce prachu minimální.  

Ze závěrů této kapitoly je zřejmé, ţe po realizaci přestavby Haly D na stáj pro 189 ks 

jalovic v rámci modernizace Farmy chovu skotu a prasat Protivec, bude mít nejvýznamnější 

vliv na ovzduší amoniak.  Maximální mnoţství emitovaného amoniaku z celé farmy se 

zápočtem emisních faktorů bez sniţujících opatření, bude 8,540 t NH3 . rok
-1

, tedy nad 5 t 

NH3 . r
-1

.  

Farma chovu skotu a prasat Protivec bude i nadále vyjmenovaným stacionárním 

zdrojem znečišťování ovzduší, ve smyslu ustanovení kódu 8 přílohy č. 2 k zákonu             

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.  
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B.III.2. Odpadní vody : 
 

     -  Močůvka a odpadní vody  

Ustájení  jalovic v přestavěné Hale D bude volné, boxové a zčásti stlané s produkcí 

močůvky. Produkce odpadních kontaminovaných vod je z důvodu zastřešené hnojné 

koncovce zanedbatelná. 

Dále uvedená produkce močůvky je stanovena dle části A příl. č. 1 k vyhlášce č. 

377/2013 Sb.  

 

Roční produkce močůvky: 

- jalovice  189 ks tj. 175,5 DJ   6,1 t / DJ / rok    175,5  x  6,1       1 070,5 t / rok
 

Močůvka spolu s kontaminovanými sráţkovými vodami z manipulačních ploch a hnojiště,  

budou skladovány ve dvou stávajících jímkách o celkovém uţitném objemu 400  m
3
. Objem 

jímek odpovídá poţadované kapacitě pro skladování tříměsíční produkce močůvky  1,5 m
3
/ 

DJ, tj. 265 m
3
. Celková skladovací kapacita 400 m

3
 je dostatečná pro skladování produkce 

močůvky za 4,5 měsíce. Tímto vyhovuje podm. části B příl. č. 1 k vyhl. č. 377/2013 Sb. 

   

    - Sráţkové vody 

      Na farmě bude zachován stávající kanalizační systém odvádění sráţkových vod z areálu 

farmy do Protiveckého rybníka. Sráţkové vody z plochy 30 300 m
2
  v objemu 16 700 m

3
 . r

-1
, 

budou odváděny nezávadným způsobem. 
 

    Podle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu,  

patří katastrální území Protivec  do zranitelných oblastí. 

     Proto bude jako jeden z podkladů k povolení provozu, aktualizován provozní řád a 

stávající plán organického hnojení. Tímto plánem budou vymezeny skutečnosti uvedené 

v příloze č. 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.   
 

B.III.3.  Odpady: 

 

B.III.3.a. Produkce hnoje: 
 

Kejdu (digestát) a hnůj skotu nelze povaţovat za odpad, ale za cenné statkové hnojivo. 

Nakládání s hnojem a kejdou (digestátem) se proto neřídí zákonem o odpadech, ale zákonem 

o hnojivech  č. 156/1998 Sb. v aktuálním znění. Osnova pro zpracování dokumentace s touto 

poloţkou neuvaţuje a proto ji přiřazuji k této kapitole, která je jí nejbliţší. 

   - Hnůj     

Dále uvedená produkce hnoje je stanovena podle části A přílohy č. 1 k vyhlášce  č. 

377/2013 Sb.  

 

Roční produkce hnoje: 
         

        - jalovice s produkcí močůvky 8,7 t / DJ   = 1 530  t . rok
-1

,  tj. 1 800 m
3
 . rok

-1
 

                 Produkce hnoje celkem:    1 530  t . rok
-1

 

 

      Hnůj z krmiště a hnojné chodby Haly D bude pravidelně denně vyhrnován na hnojnou 

koncovku  a odváţen na stavebně zajištěné hnojiště, o kapacitě 1 900 m
3
. Kapacita hnojiště 

vyhovuje poţadavkům části B přílohy č. 1 k vyhlášce č. 377/2013 Sb., na šestiměsíční 

produkci hnoje, tj. 5,2 m
3 

/ DJ = 915 m
3
.  Po aplikaci hnoje na pozemky bude hnůj dle plánu 

hnojení, zapraven do 24 hodin. 
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B.III.3.b.  Produkce odpadů: 

 
      Při  přestavbě nové stáje a jejím následném provozu se nepředpokládá vznik 

mimořádného mnoţství odpadů. Nepředpokládá se ani významný vznik nebezpečných 

odpadů, vyjma azbestové krytiny. Odpady je nutno rozdělit do období výstavby a do období 

provozu. Postup při nakládání s odpady se pak řídí zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, 

v platném znění a prováděcími předpisy k němu.  

 

Při výstavbě : 
 

Bouraný materiál bude přednostně upraven pro opětovné pouţití (cihly, ocelové 

nosníky, výkopová zemina apod.). Ostatní bouraný materiál (stavební a demoliční odpad) 

bude přednostně předán k recyklaci. Odpad, který nemůţe nebo nesmí být recyklován, bude 

odstraněn uloţením na povolenou skládku v závislosti na druhu a kategorii odpadu. 

Při nakládání s odpady je nutno respektovat platné předpisy, zejména zákon 

č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Klasifikaci odpadů určuje 

vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 

seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 

Přehled odpadů, jejichţ vznik se předpokládá při provádění stavby, je uveden 

v následující tabulce. V případě, ţe zhotovitel stavby zjistí, ţe při provádění stavby vznikne 

nebezpečný odpad neuvedený v tabulce, zajistí prohlídku stavby osobou pověřenou, která 

zatřídí odpad a určí způsob jeho likvidace. O prohlídce stavby bude proveden zápis. Přijatá 

opatření zhotovitel stavby zapracuje do plánu organizace výstavby. 

Název odpadu Katalogové číslo Kategorie 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O 

Plastové obaly 15 01 02 O 

Kovové obaly 15 01 04 O 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, keramiky bez nebezpečných látek 

 17 01 07 O 

Dřevo 17 02 01 O 

Ţelezo, ocel 17 04 05 O 

Kabely neobsahující nebezpečné látky 17 04 11 O 

Stavební materiály obsahující azbest 17 06 05 N 

Izolační materiály bez nebezpečných látek 17 06 04 O 

Směs stavebních a demoličních odpadů bez nebezpečných látek 17 09 04 O 
 

Při prohlídce stavby byl identifikován výrobek obsahující azbest – vlnité střešní desky 

Eternit i eternitové šablony, který je nutné odstranit ze stavby pod dozorem osoby, která má 

oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu. 

V současné době tato osoba není známá, bude vybrána později na základě výběrového 

řízení.  

Při nakládání s odpady azbestu a s odpady, které azbest obsahují, je nutné postupovat v 

souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, resp. vyhláškou č. 432/2003 Sb. Způsob práce s materiály obsahujícími 

azbest uvádí nařízení vlády 361/2007 Sb. 
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Demontáţ stavebních materiálu s obsahem azbestu ze stavby by měla provádět stavební 

firma, která zaručí řádný a bezpečný technologický postup demontáţ těchto materiálu, jejich 

zabalení, označení a následné předání vzniklých odpadu k bezpečnému odstranění. 

Při odnímání stavebních materiálu s obsahem azbestu ze stavby budou voleny takové 

technologické postupy, které předcházejí nebo minimalizují uvolňování azbestu do ovzduší. 

Azbest a materiály, které jej obsahují, by měly být bezpečně odňaty ze stavby před 

prováděním dalších stavebních prací. 

Při odstranění eternitové střešní krytiny (azbest) ze střechy budou voleny technologické 

postupy, které zaručí, ţe nebudou tyto materiály poškozeny (je tedy především zakázáno 

shazování střešní krytiny ze střechy apod), krytina musí být na úroveň terénu za zvýšené 

opatrnosti dopravena manipulátory, dopravníky apod. 

Odpady a materiály obsahující azbest budou po demontáţi ze stavby umístěny do obalu 

(uzavíratelné kontejnery, uzavíratelné nádoby, plastové pytle), které jsou před dalším 

nakládáním s nimi utěsněny a označeny nápisem upozorňujícím na obsah azbestu. 

Prostor, kde dochází k nakládání s azbestem nebo stavba celá, budou vymezeny tzv. 

„kontrolovaným pásmem“, v němţ je nutno dodrţovat reţimová opatření - nesmí se zde jíst, 

pít, kouřit (pro tyto účely bude vyčleněno místo, které není kontaminováno azbestem). 

Při činnostech, jejichţ předmětem jsou materiály z azbestu nebo obsahují jako sloţku 

azbest, je nezbytné jiţ od prvního kontaktu s nimi dbát na důsledné zabránění kontaminace 

ovzduší a okolního prostředí azbestem a azbestovým prachem a zabránění jeho vdechnutí. 

Pracovníci v „kontrolovaném pásmu“ musí být vybaveni maskou s filtrem nebo polomaskou, 

ochranným oděvem (kombinéza), rukavicemi, pracovní obuví. Z místa, kde dochází k 

odnímání stavebních prvku obsahujících azbest nebo je nakládáno s azbestovými odpady, 

nesmí docházet k úniku prachu do okolního nechráněného prostředí. Pouţité ochranné oděvy 

se musí přepravovat např. do čistírny nebo prádelny v uzavřených obalech (pytlích, 

kontejnerech). 

Zaměstnavatel je dle zákona č. 258/2000 Sb. povinen ohlásit příslušnému orgánu 

ochrany veřejného zdraví, ţe budou prováděny práce, při nichţ jsou zaměstnanci exponováni 

azbestu. Hlášení je zaměstnavatel povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce. 

Náleţitosti hlášení stanoví vyhláška č. 432/2003 Sb. 

Při jakékoliv manipulaci s materiály obsahujícími azbest se doporučuje sníţit prašnost 

vlhčením demontovaných materiálu vodou. 

Odpady obsahující azbest je mimo zařízení k jejich odstranění, moţné předávat do 

sběrných dvorů odpadu, které mají povolení takové odpady přijímat a mají tyto odpady 

uvedeny v platném provozním řádu (při vstupu do kaţdého sběrného dvora odpadu je obvykle 

vyvěšena tabule s údaji, které obsahují označení provozovatele sběrného dvora odpadu, jeho 

adresu, vedoucího pracovníka a seznam odpadu, které je moţné do takového zařízení 

přijmout). Zásadní podmínkou však je, ţe tyto odpady musí být předány v neprodyšném 

utěsněném obalu (kontejnery, nádoby, plastové pytle apod.) s označením, ţe odpad obsahuje 

azbest. 

 

 

 

Výpočet předpokládaného mnoţství azbestového odpadu:  

specifikace výrobku obsahujícího azbest: 

 vlnité střešní desky Eternit, barva: šedá – výměna za prosvětlovací desky cca 40m
2
 

objemová hmotnost cca: 2100 kg/m
3
 

plocha střechy: cca 40 m
2
, při předpokládané tloušťce 6 mm – celkem 0,24 m

3 

předpokládaná hmotnost střešní krytiny Eternit: 2100* 0,24 = 504 kg
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Při provozu stáje budou vznikat tyto odpady: 

Název odpadu:   Katalog.   Kategorie: Způsob nakládání: 

     číslo:  
Odpadní plasty    02 01 04 O předání oprávněné osobě 

Papírové obaly – čisté   15 01 01 O předání oprávněné osobě 

Papírové obaly znečištěné  15 01 01 O/N předání oprávněné osobě 

Plastové obaly – čisté   15 01 02 O předání oprávněné osobě  

Plastové obaly znečištěné  15 01 02 O/N předání oprávněné osobě 

Absorpční činidla, filtrační mat…. 15 02 02 N předání oprávněné osobě 

Znečištěné ostré předměty   18 02 01 O/N  prostřednictvím veterináře 

Odpady na jejichţ sběr a shro-  18 02 02 N prostřednictvím veterináře 

maţďování jsou kladeny nároky 

z hlediska prevence infekce  

Odpady na jejichţ sběr a shro-  18 02 03 O prostřednictvím veterináře 

maţďování nejsou kladeny nároky 

z hlediska prevence infekce          

Nepouţitelná léčiva   18 02 08  O/N prostřednictvím veterináře 

Zářivky     20 01 21 N prostřednictvím oprávněné osoby 

Kal ze septiků a ţump   20 03 04 O prostřednictvím oprávněné osoby 

 

 

Všechny odpady podléhají působnosti zákona  č. 185/2001 Sb., o odpadech 

v aktuálním znění a bude s nimi nakládáno (budou odstraňovány) v souladu s poţadavky 

tohoto zákona.  

Pro nakládání s nebezpečnými odpady (pokud je bude skladovat) si vyţádá 

provozovatel  souhlas místně příslušného odboru ţivotního prostředí MÚ, jakoţto orgánu 

státní správy. Podle § 16 odst. 3 zákona č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2001 

Sb. Pokud dochází ke krátkodobému shromaţďování odpadů v místě jejich vzniku před 

předáním oprávněné osobě  nepodléhají souhlasu k nakládání. Nakládání bude prováděno 

prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona. V místě vzniku budou odpady ukládány 

utříděně. 

Mezi odpady úmyslně neřadím odpad kat.č. 02 01 06 Zvířecí trus, moč a hnůj. Pro 

zemědělský podnik hnůj, močůvka a kejda není odpadem, ale organickým hnojivem, s nímţ 

je nakládáno v souladu se zákonem o hnojivech č.263/2014 Sb. 
 

  

B.III.4.  Ostatní  výstupy   

 

B.III.4.1. Hluk a vibrace: 
 

a. Specifikace zdrojů : 

V posuzovaném území jsou v současné době nejvýznamnějšími zdroji hluku : 

 stávající doprava v areálu farmy; 

 hluk z provozu ve stáji včetně obsluţné dopravy; 

Měření hluku nebylo provedeno a proto zatíţení území hlukem je moţné jen odhadnout. 

Nepředpokládám, ţe by docházelo k překračování hygienického limitu tj. 50 dB pro denní a 40 dB pro 

noční dobu. 

 Působení těchto vlivů je moţno rozdělit do dvou fází. 

a. Hluk a vibrace po dobu přestavby haly – hluk ze stavební činnosti. 

b. Hluk a vibrace při vlastním provozu stáje. 

 

a. Hluk a vibrace ze stavební činnosti:  
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H l u k . 

V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatíţení území hlukem ze 

stavebních strojů. Tyto činnosti  jsou prováděny téměř 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 

obce, kromě dopravy stavebního materiálu vedoucí přes část obce po státní silnici. Vzhledem 

k rozsahu stavby a ke krátkým termínům výstavby nebude tento zdroj hluku pro posuzované území 

významným negativním jevem.  

Běţné hodnoty hlučnosti dopravních prostředků a stavebních strojů se  pohybují  kolem 80 

dB(A). Podle nařízení vlády číslo 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti:  

A) v chráněném vnitřním prostoru budov: 

- základní hladina hluku L Aeq,T = 40 dB            (§ 11, odst.2 NV č.272/2011 Sb.) 

- korekce na druh chráněného prostoru  (dle příl. č. 2 NV č.272/2011 Sb.) 

         obytné místnosti  - v denní době       ……..    0 dB 

                                     - v noční době …………. -10 dB 

Z toho : LAeq,T =  40 dB pro denní dobu 

   LAeq,T =  30 dB pro noční dobu 

 

B) v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru: 

 

- základní hladina hluku L Aeq,T = 50 dB            (§ 12, odst.3 NV č.272/2011 Sb.) 

- korekce na druh chráněného prostoru  (dle příl. č. 3, část A, NV č.272/2011 Sb.) 

         chráněné venkovní prostory - v denní době       ……..    0 dB 

                                            - v noční době ………….-10 dB 

- korekce na hluk ze stavební činnosti (7 aţ 21 hod.)……...+15 dB 

Z toho : LAeq,T =  65 dB pro denní dobu 

  

Pro denní dobu pak bude hygienický limit : 

a) při provádění stavební činnosti 8 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou : 

        LAeq,T =  50 dB       

          t1= 8 hodin 

 

LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg((429 + t1)/ t1) = 50 + 10.lg ((429 + 8)/8) = 67,4 dB 

 

b) při provádění stavební činnosti 14 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou : 

        LAeq,T =  50 dB       

          t1= 14 hodin 

 

LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg((429 + t1)/ t1) = 50 + 10.lg ((429 + 14)/14) = 65,0 dB 

 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ze stavební činnosti ve venkovním 

prostoru činí při plném vyuţití denní doby tj 14 hodin…65 dB – ve chráněném venkovním prostoru 

(tedy mimo výrobní areál).                  
1) Posouzení je provedeno pro období, kdy jsou prováděny  nejhlučnější činnosti (těţba zeminy a 

její odvoz a pod), které jsou krátkodobé: 

 - ekvivalentní hladina hluku při stavební činnosti LAeq,s.............82 dB 

 - doba trvání hluku                         t1.....................360 minut 

 - celková doba v denní době                               t2............... …...480 minut  

 - přípustná hladina hluku ze staveb                  L Aeq,T..............  80 dB 

 Vypočtená ekvivalentní hladina hluku: LAeq,T = 78,7 dB 

 
2) Posouzení pro běţný stavební hluk: 

- ekvivalentní hladina hluku při stavební činnosti LAeq,s...............65 dB 
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- doba trvání hluku           t1......................360 minut 

- celková doba v denní době                                t2......................480 minut  

- přípustná hladina hluku ze staveb              L Aeq,T.................  80 dB 

 Vypočtená ekvivalentní hladina hluku: LAeq,T =  68,5 dB 

Nejbliţší venkovní chráněný prostor je prostor obytné zástavby osamocený domek za 

hranicí areálu, který je od staveniště vzdálen více neţ 100 m.  Vezmeme-li v úvahu 

útlum vzdáleností, pak při největším stavebním hluku na staveništi LAeq,T = 78,7 dB 

lze předpokládat hluk ve chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném 

venkovním prostoru (v území vzdáleném více neţ 100 m od staveniště): 

  Podle vztahu pro útlum hluku vzdáleností  L = LAeq,T - L      

     r2 

 L = 20 .log ------         kde r1 = 2 m ; r2 = 100  m 

  r1 

 

L = 34,0 dB 

 

 L = 78,7 -34,0 = 44,7 dB 

 

Z provedeného výpočtu je zřejmé, ţe i při plném provozu na stavbě v denní době  

nebude hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb v nejbliţším 

chráněném venkovním prostoru dosahovat hodnot větších neţ 44,7 dB, coţ je výrazně 

méně neţ je vypočtená limitní hodnota pro hluk ze stavební činnosti (65 dB). 

 

b. Hluk a vibrace při provozu  : 

 

Stávající hlukové poměry v posuzovaném území nejsou známé - nebylo provedeno ţádné 

měření. Z prohlídky území určeného pro stavbu je moţné usoudit, ţe ovlivnění území hlukem 

nebude významné. Stávající zatíţení území hlukem bude do 50 dB (v denní době). Jeho 

základ tvoří hluk z obsluţné dopravy pro areál.  

V oznámení je v kapitole B.II.4 specifikována doprava potřebná pro provoz 

posuzovaného záměru – navýšení proti současnému stavu je nevýznamné, coţ je pro hlukové 

zatíţení území rovněţ nevýznamné. Vlastní technologický proces chovu skotu není 

významným zdrojem hluku. Pokud uvaţujeme běţnou stavebně akustickou hodnotou útlumu 

hluku obvodovým pláštěm stavby cca 25 – 30 dB , pak hodnoty hluku přenášené do 

venkovního prostoru budou dosahovat hodnot max. 50 dB (2 m před fasádou). Podle běţně 

uváděných hodnot útlumu hluku vlivem vzdálenosti se zdvojnásobením vzdálenosti sniţuje 

hlučnost o 6 dB. To znamená, ţe ve vzdálenosti cca 8 m od stěny stáje bude jiţ hlučnost pod 

hodnotou 40 dB, coţ je limit pro chráněné venkovní prostory staveb v noční době a takové 

zde jistě nejsou.  

       Při provozu stájí v areálu v denní i noční době, jak je v projektu uvaţováno, bude 

tedy limit pro hluk ve venkovním chráněném prostoru tj. 50 dB pro den a 40 dB pro noc 

s rezervou dodrţen. Proto nepovaţuji za nutné zpracovávat hlukovou studii. 

 

     Záření: 

Pro území určené k zástavbě nebyl proveden průzkum radonového rizika. Podle mapy 

radonového rizika je posuzované území řazeno do středního stupně radonového rizika (2). 

Proto nebude nutno před zahájením stavby provést radonový průzkum a na jeho základě 

případně určit provedení opatření k pronikání radonu z podloţí do stavby. 

Ve stáji nebudou instalovány ţádné zdroje radioaktivního, rentgenového nebo 

vysokofrekvenčního záření. 
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   Doplňující údaje 

    Kejda, hnůj a odpadní vody patří mezi závadné látky ve vztahu k ochraně podzemních a 

povrchových vod. Při manipulaci s nimi je třeba respektovat zásady, které by omezily 

negativní vlivy na ţivotní prostředí. 
    Podle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu,  

patří katastrální území Protivec  do zranitelných oblastí. 

     Proto bude jako jeden z podkladů k povolení provozu, aktualizován provozní řád a 

stávající plán organického hnojení. Tímto plánem budou vymezeny skutečnosti uvedené 

v příloze č. 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.   

 

 

 

ČÁST  C 

 

C. ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V 

DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

C.I.  Výčet nejzávaţnějších environmetálních 

charakteristik  dotčeného území. 
 

Obec Strunkovice nad Blanicí leţí cca 10 km severovýchodně od města 

Prachatice, místně příslušný obecní úřad je ve Strunkovicích nad Blanicí. Stavebním 

úřadem spadá pod Obecní úřad Strunkovice nad Blanicí pod MěÚ Prachatice. Zájmové  

území, kde bude stáj dojnic postavena je vzdálena od souvislé zásoby obce Vitějovice  cca 

1,5 km západně. Lokalita stavby  patří do území určeného územním plánem pro výkon 

zemědělských činností.  

Obec Strunkovice nad Blanicí (ZUJ 550540, ID obce 15712) plní funkci sídla trvalého 

významu s obytnou a zemědělskou funkcí. Katastrální výměra obce je 2468 ha. Dopravně 

je přístupná po silnici č. 1110 – Vlachovo Březí – Strunkovice nad Blanicí -  Velký Bor a 

po silnici č. 1145 Prachatice – Vitějovice – Strunkovice nad Blanicí. Samotné místo 

stavby – osada Protivec – se nachází cca 2,5 km východně od Strunkovic nad Blanicí. 

V obci Strunkovice nad Blanicí ţije 1172 trvale bydlících obyvatel (současný stav podle 

internetové stránky), z toho 687 osob v produktivním věku, průměrný věk 37,2 let. 

V osadě Protivec ţije 62 trvale bydlících obyvatel a je zde evidováno 39 adres.  

Posuzované  území náleţí do povodí řeky Blanice - číslo  hydrologického  pořadí 1 – 08 – 

03 – 001. Sráţkové vody jsou odváděny z celého areálu farmy stávajícím kanalizačním 

systémem, jihovýchodním směrem do Protiveckého rybníka a následně do Zlatého potoka 

č. h. p. 1-08- 03-052. Zlatý potok pramení 0,8 km severně od Skříněřova ve výšce 910 m 

n. m., ústí zprava do řeky Blanice u Blanice v 429 m n. m., plocha povodí 92,4 km
2
, délka 

toku 35,5 km, průměrný průtok u ústí 0,60 m
3
.s

-1
. 

Území náleţí do Šumavského podhůří, Prachatické hornatiny, Ţernovické vrchoviny  a 

nachází se v nadmořské výšce cca 458 m. Okolní terén je značně členitý. Krajina je 

lesnatá, podél vodotečí a cest jsou četné remízky a rozptýlená zeleň.   

Obec má vybudován vodovod s pitnou vodou. Má vybudovánu soustavnou  kanalizací 

ukončenou ČOV.  
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Podle vyuţití území se nachází v zemědělsko-lesní krajině lesněpolní s převahou 

jehličnatých lesů. Tato část Šumavského podhůří u Protivce patří k mírně teplé klimatické 

oblasti normálně dlouhým, mírným létem a normálně dlouhou mírnou zimou. 

Sídelním typem patří mezi obce přechodného typu - malé obce pod 10000 obyvatel. 

Územím patří do oblasti s dešťovými sráţkami nad 600 mm. Výška sněhové pokrývky 

méně neţ 50 cm. rok 
–1

.  Zornění nad 25% s podílem odvodněných půd vysokým, 

s rostlinnou produkcí průměrnou. 

Vodohospodářský potenciál povrchových vod mírně průměrný, podzemních vod 

průměrný. 

Rozptylem atmosférických příměsí středním aţ velmi vysokým; trváním místních 

teplotních inverzí velmi nízkým aţ nízkým; četností místních teplotních inverzí velmi 

nízkou aţ střední; intenzitou místních teplotních inverzí velmi nízkou aţ nízkou.  

Měrné emise oxidů dusíku dosahují hodnot pod 2 t.km
–2

. Měrné emise oxidu siřičitého 

dosahují hodnot pod  5 t.km
–2

 a mají klesající tendenci. Emise tuhých látek dosahují 

hodnot pod 2 t.km
–2

. Lokalitu ovlivňují imise z průmyslových  podniků z Prachatic a 

Těšovic. 

Obec Strunkovice nad Blanicí ani lokalita stavby stáje dojnic osada Protivec neleţí uvnitř 

ţádného vyhlášeného chráněného území ochrany přírody, území NATURA 2000, neleţí 

v území poddolovaném nebo v území s evidovanými zásobami nerostných surovin.   

 

 

C.II. Stručná charakteristika sloţek ţivotního prostředí, 

které budou  pravděpodobně dotčeny. 

 
Modernizací farmy Protivec bude ze sloţek ţivotního prostředí dotčeno ovzduší, vody, hluk 

a vibrace. 

 

C.II.1. Ovzduší: 
 

Klimatická charakteristika 

 
Klima v širším okolí řešeného území do klimatického okrsku MT 4 – klima pahorkatin – 

průměrnou roční teplotou 6 – 7°C, ročním úhrnem sráţek 650 – 750 mm vodního sloupce. 

Jedná se o oblast mírně teplou vlhkou. 

Zima bývá mírně chladnou s normálním počtem ledových dnů, suchá aţ mírně suchá se 

60 aţ 80 dny se sněhovou pokrývkou. Přechodná období jsou normálně dlouhá aţ dlouhá 

s mírným jarem a mírným podzimem. Léto bývá normální s 30 aţ 40 letními dny, suché 

aţ mírně suché.  

Základní klimatologické charakteristiky: 
Klimatická oblast     MT4, mírně teplá, vlhká 

Počet letních dnů      30 - 40 

Počet dnů se sráţkami nad 1 mm  100 - 120 

Průměrná teplota v červenci   16 - 17 
0 C 

Průměrná teplota v dubnu     6 - 7   
0 C 

Průměrná teplota v říjnu     7 - 8   
0 C 

Průměrná teplota v lednu             - 2 - - 5 
0
 C 

Počet mrazových dnů    110 – 130 
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Počet ledových dnů    40 -50 

Úhrn sráţek za vegetační období  400 - 450mm 

Úhrn sráţek v zimním období  250 – 300 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou   60- 80 

  

     Větrná růţice: 

 

Směr S SV V JV J JZ Z SZ CALM 

Četnost 9 4 7 12 8 13 19 16 12 

 

      Kvalita ovzduší. 

 
Katastr obce Strunkovice nad Blanicí i místní část Protivec leţí v oblasti Šumavského 

podhůří, cca 10 km severovýchodně od Prachatic. Území je poměrně málo zasaţeno 

imisní činností. Kvalitu ovzduší zde ovlivňuje především blízkost průmyslových podniků 

Prachatice a Těšovice. Velký vliv na kvalitu ovzduší má umístění v členité krajině se 

značným podílem lesů, luk  a vodních ploch. Podle hodnocení imisní situace, která se 

opírá o data archivovaná v imisní bázi Informačního systému kvality ovzduší České 

republiky, nepatří tato lokalita mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší s ohledem na 

imisní limity znečišťujících látek podle zákona o ovzduší  č. 201/2012 Sb,.   

Podle dlouhodobého sledování se zde vyskytují měrné emise oxidů dusíku do 2 t/km
2
 

(Praha více neţ 50 t/km
2
 ),  oxidu  siřičitého do 5 t/km

2
 ( Praha více neţ 100 t/km

2 
),  

tuhých  látek do 2 t/km
2 

( Praha  do 50 t/km
2
 ) (zdroj "Atlas ţivotního prostředí a zdraví 

obyvatelstva ČSFR , 1990 ). Vývoj emisí oxidu siřičitého měl od roku 1985 klesající 

charakter. 

Záměr neobsahuje ţádný bodový zdroj znečišťování ovzduší kromě posuzované stáje a 

jímky na kejdu. Jedinými významnými zdroji znečišťování ovzduší bude po dokončení 

stavebních prací  provoz stájí v zemědělském areálu a doprava související s provozem 

stájí. 

 

C.II.2.  Vody: 
 

Podmínky tvorby a oběhu zásob podzemních vod jsou vedle klimatických a 

morfologických dispozic území dány především celkovými hydrogeologickými 

vlastnostmi hornin. 

Jako svrchní zvodeň vystupuje kolektor kvartérních uloţenin spolu se zvětralinovým 

pláštěm a zónou přípovrchového zvětrání a rozpukání hornin skalního podloţí. Oběh 

podzemních vod má většinou lokální charakter. V pokryvných útvarech kvartérního stáří 

se uplatňuje výhradně průlinová propustnost, charakteristická pro zeminy hlinitého a 

písčitého charakteru s příměsí štěrku. V zóně intenzivního zvětrávání a rozpukání hornin 

se na oběhu podzemní vody podílí průlinově – puklinové či puklinově  - průlinové 

prostředí, přičemţ jeho propustnost závisí na stupni rozevření puklin a charakteru jejich 

výplně. Hloubkový dosah svrchní zvodně se pohybuje řádově do 10 – 15 m pod terénem 

v závislosti na mnoha lokálních činitelích. pro vody tohoto pásma je charakteristická 

především volná hladina,  která konformně sleduje morfologii terénu. K infiltraci dochází 

zpravidla po celé ploše rozšíření kolektorské zvodně a závislosti na propustnosti 

pokryvných útvarů. Nejčastějším způsobem odvodnění je skrytý příron do uloţenin niv 

nebo přímo do vodotečí. 
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Svrchní zvodeň je poměrně náchylná na znečištění z povrchu terénu a citlivě reaguje na 

klimatické poměry – zejména sráţky v období sucha. 

 

C.II.2.1.Povrchové vody: 
 

Zásobu povrchové vody v českém sektoru krajinné sféry rozdělujeme na tekoucí vody ve 

vodních tocích  a na zásoby v nádrţích na zemském povrchu (v jezerech, rybnících a 

přehradních nádrţích). Území České republiky je odvodňováno třemi systémy- systém 

Labe, systém Odry a systém Dunaje. Povodí Vltavy patří do systému Labe. 

Řeka Labe odvodňuje Českou kotlinu a převáţné části okrajových vrchovin a hornatin. 

Pramení na Labské louce v Krkonoších ve výšce 1384 m.n.m. Délka jeho toku v ČR je 

379 km. V Hřensku má povodí 51 393,51 km
2
 a průměrný průtok 308 m

3
.s

-1
. Největším 

přítokem je Vltava, která ústí z levé strany u Mělníka.  Vltava je ve skutečnosti hlavní 

řekou České kotliny . Je dlouhá 440 km a její povodí měří 28 098 km
2
.Při ústí do Labe má 

průměrný průtok 150 m
3
.s

-1
. Na Vltavě je řada velkých přehrad a jezů, které činí z Vltavy 

řízený geosystém. 

 

Základní hydrologická charakteristika území : 
průměrné roční sráţky........… 638 mm 

odtokový součinitel ..............  0,26 

specifický odtok ……………  5,34 l.s
-1

.km
-2

 

 

Posuzované  území náleţí do povodí řeky Blanice - číslo  hydrologického  pořadí 1 – 08 – 

03 – 001. Sráţkové vody jsou odváděny z celého areálu farmy stávajícím kanalizačním 

systémem, jihovýchodním směrem do Protiveckého rybníka a následně do Zlatého potoka 

č. h. p. 1-08- 03-052. Zlatý potok pramení 0,8 km severně od Skříněřova ve výšce 910 m 

n. m., ústí zprava do řeky Blanice u Blanice v 429 m n. m., plocha povodí 92,4 km
2
, délka 

toku 35,5 km, průměrný průtok u ústí 0,60 m
3
.s

-1
. Vodohospodářsky významný tok. 

Pstruhová voda. Staveniště se nenachází v území zatápěném vodou (leţí nad hranicí 

Q100). Plocha staveniště nebyla v minulosti  meliorována. 

Podle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním 

programu, patří katastrální území Protivec  do zranitelných oblastí. 

Provoz stáje pro jalovice nebude zdrojem znečištění povrchových vod, pokud nedojde 

k havarijnímu stavu. Zdrojem znečištění povrchových vod by pak mohla být nesprávná 

aplikace hnoje a močůvky na zemědělské pozemky a nedodrţování zásad pro skladování 

hnoje a močůvky.  

 

C.II.2.2. Podzemní vody : 
 

Zájmové území leţí v oblasti mělkých podzemních vod a představuje území se sezónním 

doplňováním zásob. Největší vydatnost podzemních vod je v období květen, červenec, 

nejniţší v měsících prosinec, únor. Posuzované území leţí v oblasti s průměrným 

vodohospodářským potenciálem podzemních vod. Voda pro napájení zvířat, omývání stáje 

bude i nadále odebírána pomocí vodovodní přípojky z přívodního řadu ze zdroje v majetku 

oznamovatele.   

V zájmovém území nejsou vybudována zařízení pro jímání podzemní vody. Nejsou zde 

sledované pramenní vývěry. Posuzované území se nenachází na území chráněných oblastí 

přirozené  akumulace vod.    
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Provoz farmy Protivec při dodrţení všech v projektu navrţených stavebních opatření, 

dobrém stavebním provedení objektů, dodrţování provozních řádů a předpisů, nebude 

zdrojem znečištění podzemních vod, pokud nedojde k havarijnímu stavu 

Zdrojem znečištění podzemních vod by pak mohla být nesprávná aplikace hnoje a 

močůvky na zemědělské pozemky. 

 

C.II.3.  Půda. 
  

Za půdotvorné činitele označujeme vše, co podmiňuje vznik půd, usměrňuje jejich vývoj 

a určuje jejich vlastnosti. K půdotvorným faktorům řadíme mateční horninu (půdotvorný 

substrát), podnebí, biologický faktor, podzemní vodu a kultivační činnost člověka. 

K podmínkám patří reliéf terénu a stáří krajiny. 

Vzájemným kvalitativním a kvantitativním působením těchto faktorů a podmínek probíhá 

určitý půdotvorný proces, jehoţ výsledkem je vznik genetického půdního typu jako 

základní kategorie klasifikace půd. Typy půd se utvářely pod vlivem pestrého 

geologického podloţí, reliéfu terénu, spodní a povrchové vody a klimatických podmínek. 

Charakteristika zemědělské půdy se vyjadřuje kódem bonitovaných půdně ekologických 

jednotek – BPEJ (dle vyhlášky MZem ČR č. 327/1998 Sb.) . Tyto kódy jsou pětimístné , 

přičemţ první číslice charakterizuje klimatický region, druhá a třetí hlavní půdní jednotku 

(HPEJ), čtvrtá číslice je kombinací skeletovitosti a expozice, pátá číslice charakterizuje 

sklonitost a hloubku půdy. 

Zájmové území patří do půdního typu hnědé půdy vrchovin. V prostoru staveniště se 

nevyskytují zemědělské půdy a dotčeným parcelám nejsou přiřazeny HPEJ. Přestavba 

objektu Haly D porodny prasnic na stáj pro ustájení jalovic na Farmě chovu skotu a prasat 

Protivec, bude realizována v rámci stávajícího objektu, na stavebních pozemcích p č. 

76/1; 76/2 a 76/3, v k.ú. Protivec ÚTJ 757 110. Pozemky jsou ve vlastnictví 

oznamovatele.  Farma je obklopena zemědělskými pozemky, západním  směrem je 

zemědělský objekt a dále zástavba osady Protivec. 

 

 

Charakteristika zemědělských půd v řešeném území: 

 Kód regionu:    7     

 Symbol regionu:   MT4   

 Charakteristika regionu:  Mírně teplý,vlhký   

 Suma teplot nad 10
0
 :   2200 -2400   

 Pravděpodobnost suchých    

        vegetačních období:  5 - 15 

 Vláhová jistota :   více neţ 10   

 Průměrná roční teplota :  6 – 7°C    

 Průměrný roční úhrn sráţek:  650 – 750 mm  

 

 

C. II. 4.  Geomorfologie  a geologie: 
   

 Geomorfologicky spadá řešené území do krystalinika českého masivu 

vrásněného ve starohorách a prahorách a doformovaného tektonikou hercynského 

vrásnění a kvartérní denudací. 

Z hlediska geomorfologického členění území České republiky náleţí  řešené 

území: 
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Provincie    Česká vysočina, 

Subprovincie    Šumavská soustava, 

Oblast     Šumavská hornatina 

Celek    Šumavské podhůří 

Podcelek   Prachatická hornatina 

Okrsek    Ţernovická vrchovina 

 

Česká vysočina zabírá plochu 66 408 km
2
 státního území. V západní části provincie 

představují Čechy velkou kotlinu, která vznikla rozlámáním zarovnaného povrchu 

platformy.Její okraje se ve třetihorách a čtvrtohorách zvedly, zatímco střed kotliny si 

v podstatě uchoval původní nízkou polohu. Převládajícím typem reliéfu dna kotliny jsou 

ploché pahorkatiny  se zbytky etchplénu v rozvodních částech a s mírnými svahy na 

fundamentu platformy. Česká vysočina se dále dělí na 6 geomorfologických soustav. 

Šumavská soustava tvoří jihozápadní okraj České vysočiny s poměrně členitým reliéfem 

na horninách fundamentu platformy. Osu soustavy tvoří epiatformní kerná pohoří na 

hranici s Rakouskem a Německem. Jsou to hornatiny Šumava a Český les. Nejvyšší 

pohraniční část Šumavy se nazývá Pláně. Je to megaantiklinála částečně rozdělená na kry 

se zbytky etchplénu, na nichţ vznikla rašeliniště. V pleistocénu byly v pohraničním 

hřbetu karové ledovce. Šumavské kary jsou ve výškách od 900 do 1100 m.n.m. 

v některých jsou jezera (Černé, Čertovo, Pleso, Prášilské, Plešné). Kryogenní pochody 

vedly ke vzniku mrazových srubů a kryoplanačních teras. Byly obnaţeny i zajímavé 

formy zvětrávání a odnosu granitoidů. Megasynklinální sníţenina horního toku Vltavy 

(tzv. Vltavská brázda) odděluje od pohraničního pásma megaantiklinálu vnitřního 

šumavského pásma s vrcholy Boubína a Kletě.  

Při úpatí Šumavy leţí vrchovinné Šumavské podhůří, v jehoţ tvarech se značně uplatňuje 

různá odolnost hornin. Podél údolí jsou ve dvou úrovních vyvinuty rozsáhlé údolní 

sedimenty. Na vrcholech kryogenní pochody vytvořily mrazové sruby a kryoplanační 

terasy. 

Prachatická hornatina –nejvyšší část Šumavského podhůří – je tvořena z velké části 

granulitovými masivy křišťanovickým a prachatickým (nejvyšší bod Libín 1095,5 m 

n.m.)  

Biogeografické členění. 

Katastr obce Strunkovice nad Blanicí i osady Protivec náleţí do Sušického bioregionu. 

Bioregion leţí na jihozápadě jiţních Čech, zabírá střední část geomorfologického celku 

Šumavské podhůří a to kromě jiţního okraje, který byl přiřazen k Šumavskému 

bioregionu. Bioregion je protaţen podél Šumavy ve směru Z - V a má plochu 1033 km
2
. 

Typická část bioregionu je tvořena vrchovinou na rulách a migmatitech s vloţkami 

krystalických vápenců. Převaţují acidofilní doubravy a jedliny s květnatými bučinami a 

ostrůvky bikových bučin a reliktních borů na vyšších vrcholech, na vápencích pak 

subxerofilní doubravy, vápnomilné bučiny a vápnomilné reliktní bory. Ve středně 

širokých nivách větších řek jsou vyvinuty říční luhy. Nereprezentativní část bioregionu je 

tvořena kotlinovitými sníţeninami při severním okraji, které tvoří přechod do bioregionu 

Českobudějovického . 

 

Sušický bioregion 1.42. 

   

Bioregiony-popis/bio1_30.htm
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C.II.5  Horninové prostředí a přírodní zdroje: 
 

Horninovým prostředím rozumíme svrchní část litosféry v dosahu lidské činnosti. Je 

tvořeno horninami, které obsahují podzemní vody, plyny a neobnovitelné přírodní zdroje. 

Kvalita horninového prostředí je faktor ovlivňující v mnoha aspektech ţivot člověka a 

jeho bezprostřední ţivotní podmínky. 

Horninové prostředí je kromě stavu daného přírodními procesy silně ovlivňováno činností 

člověka ( např. kontaminace půd, podzemních vod, porušování přírodního stavu těţbou a 

stavební činností, včetně ukládání odpadu). K nejčastějšímu mechanickému narušování 

horninového prostředí  patří sesuvy půdy. 

Horninové prostředí některých oblastí je ovlivňováno zemětřesnými účinky. ty se oceňují 

makroseizmickými intenzitami – niţší makroseizmické stupně (3
0
 – 5

0
) odpovídají 

slabým otřesům, střední (6
0
 – 8

0
) malým aţ váţným škodám na budovách a nejvyšší (9

0
 – 

12
0
) řícení budov a naprostým katastrofám. 

Posuzovaná lokalita není  výrazně dotčena z pohledu horninového prostředí. Místo stavby 

je uvnitř stávající ţivočišné farmy. Je zde moţné uvaţovat o mírné kontaminaci 

horninového prostředí v důsledku  zemědělské činnosti. Na ploše zemědělského areálu 

nebyla prováděna těţba nerostných a jiných surovin. Nejedná se o území poddolované. 

V území nejsou evidované zásoby nerostných surovin. 

Nejedná se o území ohroţené sesuvy půdy. Z hlediska pozorovaných intenzit zemětřesení 

se jedná o oblast s niţšími makroseizmickými intenzitami. 

 

C.II.6. Fauna  a flóra: 

Fauna 

Ţivočišná společenstva bývalého okresu Prachatice jsou velmi pestrá zejména díky 

širokému  rozpětí nadmořských výšek. Ze zoogeografického hlediska se fauna vyznačuje 

především přítomností alpských elementů. Zoocenózy pahorkatinového výškového stupně 

jsou rozšířeny v severní části okresu s nadmořskou výškou do 700 m n.m. Všeobecně zde 

má fauna vyšší podíl chladnomilných druhů, coţ se ovšem netýká některých substrátem 

ovlivněných lokalit. Významné druhy - Savci: jeţek západní (Erinaceus europaeus), vydra 

říční (Lutra lutra), plch zahradní (Eliomys quercinus). Ptáci: jeřábek lesní (Bonasa 

bonasia), tetřívek obecný (Tetrao tetrix), hýl rudý (Carpodacus erythrinus). Obojţivelníci: 

mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), kuňka ţlutobřichá (Bombina variegata). 

Měkkýši: zuboústka trojzubá (Isognomostoma isognomostoma), zuboústka sametová 

(Causa holosericea), srstnatka jednozubá (Trichia unidentata), trojzubka stepní 

(Chondrula tridens), suchomilka obecná (Helicella obvia), zrnovka mechová (Pupilla 

muscorum). Hmyz: jepice podivná (Arthroplea congener), šídlo páskovec krouţkovaný 

(Cordulegaster boltoni). 

 

U předpokládaného staveniště na farmě Protivec se ţádná fauna toho druhu 

nevyskytuje. 

Flóra 

Flóra je pestrá, zejména v oblasti vápenců. Převaţují hercynské druhy středních poloh. 

Mezní a exklávní prvky jsou převáţně mezi slabšími termofyty a suboceanickými druhy. 

Na silikátových horninách převaţují běţné podhorské druhy, jako svízel okrouhlolistý 

(Galium rotundifolium) a bika chlupatá (Luzula pilosa), ve vyšších polohách a podél toků 
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byly zaznamenány submontánní aţ montánní prvky, např. běloprstka horská (Leucorchis 

albida) a oměj pestrý (Aconitum variegatum). Na vápencích se převáţně exklávně 

vyskytují druhy se vztahem k teplejším částem Čech, např. vlnice chlupatá (Oxytropis 

pilosa), trýzel vonný (Erysimum odoratum), záraza vyšší (Orobanche elatior), hlaváč 

fialový (Scabiosa columbaria), prostřelenec kříţatý (Tretorhiza cruciata), hořeček 

nahořklý (Gentianella amarella). Druhy se vztahem k Alpám a Podunají jsou vzácné, 

náleţí k nim ostřice ptačí noţka (Carex ornithopoda) a o. Micheliova (C. michelii). 

Značně jsou zastoupeny druhy suboceanické, jako lněnka pyrenejská (Thesium 

pyrenaicum), pcháč bezlodyţný (Cirsium acaule), mokrýš vstřícnolistý (Chrysosplenium 

oppositifolium), který zde dosahuje východní hranice souvislého areálu. Vzácněji se ještě 

vyskytují některé slatinné a rašeliništní druhy, např. zdrojovka pobřeţní (Montia hallii), 

tučnice obecná (Pinguicula vulgaris) a kruštík bahenní (Epipactis palustris). 

 

U předpokládaného staveniště na farmě Protivec se ţádná flóra toho druhu 

nevyskytuje. 

  

C.II.7. Ekosystémy:  
Chráněná území 

Rozsáhlý Sušický bioregion má poměrně reprezentativní síť vyhlášených chráněných 

území. Do bioregionu zčásti zasahuje CHKO Šumava. Kromě toho zde byly vyhlášena 

celá řada chráněných území. Nejvýznamnější jsou NPP Rovná, NPP Pastviště u Fínů NPP 

U Hajnice, vesměs významné botanické lokality. Další rezervace jsou např. PR Prácheň, 

PR Pučanka, PR Na Volešku, PR Kuřidlo, PP Ryšovy, PP Sedlina, PR Míchov, PR 

Opolenec, PP U Narovců a PP Háje. Jejich motivem ochrany jsou zejména ukázky lesní i 

nelesní bioty na krystalických vápencích. 

K  posuzovanému území nezasahuje ţádný z prvků ÚSES.  

 

C.II.8. Krajina: 

Krajinu řešeného území lze hodnotit jako kulturní s technickými prvky, v níţ dominují 

měkké a plynulé tvary reliéfu hřbetů a mělkých depresí, s mnoţstvím liniových i plošných 

krajinných struktur, spolu s výraznou přehledností krajiny zemědělsky vyuţívaného 

území. Ráz krajiny výrazně ovlivnila zemědělská velkovýroba. 

      

 Krajinný ráz 

 

Stavba jakéhokoliv nového objektu vede k pochybnostem, zda nebudou narušeny takové 

partie krajiny, které vynikají cenným krajinným rázem ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 

Sb., ve znění zákona č.168/2004 Sb.  Krajinný ráz je v § 12 zákona o ochraně přírody a 

krajiny vyjádřen přírodními a kulturně historickými charakteristikami a jsou vyjmenovány 

rysy či hodnoty, které  mají být chráněny před znehodnocením. Jsou to přírodní a 

estetické hodnoty, významné krajinné prvky (VKP), zvláště chráněná území (ZCHÚ), 

kulturní dominanty, harmonické měřítko a vztahy. Celkově je moţno shrnout, ţe 

v krajinném rázu se promítne krajina, její přírodní bohatství, její obyvatelstvo , hmotný 

majetek a kulturní památky. 

Realizací záměru nedojde, vzhledem k umístění a velikosti stávajícího areálu (hala D je 

jiţ zrealizována), k významnému posunu v tomto hodnocení popř. k zásahu do 

harmonického měřítka krajiny.   
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C.II.9. Obyvatelstvo 
 

 Údaje o počtu a sloţení obyvatelstva se získávají ze sčítání lidu, které je prováděno 

zhruba v desetiletých intervalech. Informace o aktuálním stavu lze získat například 

z internetových stránek obecních úřadů.    

V osadě Protivec ţije 62 trvale bydlících obyvatel.  

 

C.II.10. Hmotný majetek, kulturní památky  
               

Osada Protivec nemá v blízkosti farmy kulturní ani historické památky.  
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Část D 

 

Údaje o vlivech projektu na obyvatelstvo a na ţivotní 

prostředí. 
 

D.I. Charakteristika moţných vlivů a odhad jejich 

velikosti a významnosti. 
 

Moţné vlivy na ţivotní prostředí a obyvatelstvo v okolí zemědělského areálu Farmy 

Protivec  je moţné rozdělit na vlivy na ovzduší, vlivy na vodu, vlivy na faunu a flóru, půdu, 

hluk a vibrace. 

 

D.I.1. Vlivy na ovzduší: 
 

Během výstavby je nutno počítat s nepříliš významným navýšením emisí prachu a 

plynných škodlivin (výfukových plynů), zejména při manipulaci se stavebními materiály, 

pojezdem vozidel po komunikacích a vířením prachu z vozovek. Tyto vlivy je moţné 

eliminovat vhodnou organizací výstavby a úklidem vozovek. Vzhledem k umístění staveniště 

lze předpokládat, ţe v zastavěné části obce nebudou tyto vlivy patrné.  

Vlastní provoz se bude na znečištění ovzduší podílet emisemi amoniaku a pachových 

látek z chovu hospodářských zvířat. Ty budou v ovzduší obsaţeny v natolik nízké 

koncentraci, ţe se jejich vliv na ovzduší projeví uvnitř ochranného pásma areálu a na 

hnojených pozemcích.  

Vlivy z provozu zemědělského areálu jsou podrobně vyhodnoceny v kapitole B.III.1. 

a nebudou pro území významné. 

Roční produkce amoniaku stanovená z projektované kapacity dosud provozně 

nezrušených stájí K 96, Haly A a Haly D podle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší 

MŢP, bude po realizaci změny 8,54 t NH3. 

Vzhledem k uvedené skutečnosti, bude podle kódu 8 přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 

Sb., náleţet Farma pro chov skotu a prasat Protivec jako Chov hospodářských zvířat s 

celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t, mezi vyjmenované stacionární zdroje znečišťování 

ovzduší, pro který je potřeba povolení Krajského úřadu a schválený provozní řád.  

 

D.I.2. Vlivy na vody: 
 

Jak uţ je v kapitole B.III.2. uvedeno jedná se o záměr realizovaný v území, které patří 

mezi zranitelné oblasti. Na farmě bude zachován stávající kanalizační systém odvádění 

nekontaminovaných sráţkových vod z areálu farmy do Protiveckého rybníka. Močůvka spolu 

s kontaminovanými sráţkovými vodami z manipulačních ploch a hnojiště,  bude skladována 

ve dvou stávajících jímkách o celkovém uţitném objemu 400  m
3
 a vyvezena na pole ke 

hnojení . 

 

Podzemní vody: 
V zájmovém území a jeho nejbliţším okolí nejsou ţádné zdroje podzemních vod ani 

sledované pramenní vývěry. Při řádném provedení hydroizolací objektů, kanalizačních 
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potrubí,  manipulačních ploch, při nepropustných jímkách nedojde k negativnímu ovlivnění 

podzemních vod. 

 

Povrchové vody : 

Záměr bude realizován v území, které je z hlediska vodohospodářského –  zranitelná 

oblast. Nejedná se o území přirozené akumulace vody. Dešťové vody ze střech a 

nekontaminovaných zpevněných ploch budou (jsou) zaústěny kanalizace, která je svedena do 

Protiveckého rybníka. 

Močůvka spolu s kontaminovanými sráţkovými vodami z manipulačních ploch a 

hnojiště,  bude skladována ve dvou stávajících jímkách o celkovém uţitném objemu 400  m
3
 

a vyvezena na pole ke hnojení .  

Při dodrţení provozní kázně nelze tedy očekávat negativní ovlivnění ţivotního 

prostředí – podzemních ani povrchových vod. 

 

D.I.3.Vlivy na faunu a flóru: 
 

Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy, ÚSES. Pro obec Strunkovice nad Blanicí i osadu 

Protivec je zpracován  územní plán a tedy i ÚSES jako součást územního plánu. Záměr bude 

realizován ve stávajícím zastavěném území farmy Ptrotivec. V těsném okolí zemědělského 

areálu nejsou ţádné cenné prvky ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny. V blízkosti 

areálu nejsou ţádné významné prvky ochrany přírody. Podél areálu je částečně provedena 

výsadba zeleně. V zájmovém území záměru se nevyskytuje vzrostlá zeleň do níţ by záměr 

zasáhl a bylo nutno její kácení.  

 

D.I.4. Vlivy na půdu: 
 

Realizace záměru nezasáhne do zemědělské půdy. Přestavba objektu Haly D porodny 

prasnic na stáj pro ustájení jalovic na Farmě chovu skotu a prasat Protivec, bude realizována 

v rámci stávajícího objektu, na stavebních pozemcích p č. 76/1; 76/2 a 76/3, v k.ú. Protivec 

ÚTJ 757 110. Pozemky jsou ve vlastnictví oznamovatele.  Farma je obklopena zemědělskými 

pozemky, západním  směrem je zemědělský objekt a dále zástavba osady Protivec. 

Přestavba nebude mít negativní vliv na půdu, pokud bude řádně provedena izolace 

podlahy stáje a manipulační plochy nebudou propouštět. 

K negativnímu ovlivnění půdy můţe dojit nezodpovědnou aplikací močůvky a hnoje 

na zemědělské pozemky – při nedodrţení dávek a zásad aplikace. 

 

D.I.5.  Vlivy na hlukovou situaci. 
 

D.I.5.a. Při stavebních činnostech: 

 

 H l u k . 
V průběhu stavby lze krátkodobě očekávat zvýšené zatíţení území hlukem ze 

stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací. Tyto činnosti  jsou prováděny téměř 

výhradně v denní době (od 06,00 hod do 22,00 hodin). Významnější zatíţení území stavební 

činností, neovlivní téměř vůbec hlučnost v chráněných zónách obce, kromě dopravy 

stavebního materiálu vedoucí přes obec, která bude nevýznamná. Vzhledem k rozsahu stavby 

a ke krátkým termínům výstavby nebude tento zdroj hluku pro posuzované území 

významným negativním jevem.  
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Běţné hodnoty hlučnosti dopravních prostředků a stavebních strojů se  pohybují  

kolem 80 dB(A).  

Podle nařízení vlády číslo 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, příloha č. 3, část B činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnost 

LAeq,s v chráněném venkovním prostoru staveb při 8 hodinovém hlučném intervalu  67,4 dB, 

při 14 hodinovém hlučném intervalu 65,0 dB a je pravděpodobné, ţe tato hodnota bude 

dodrţena - viz hodnocení provedené v kapitole B.III.4.1. 

          

V i b r a c e . 

Stavební stroje jsou velmi často zdrojem vibrací, kterým je vystavena především 

obsluha stroje a nejbliţší okolí stroje, případně  okolí dopravních tras. Vibrace z těchto zdrojů 

jsou utlumeny v podloţí do vzdálenosti nejvýše několika metrů od místa jejich působení. V 

ţádném případě nemůţe dojít k ohroţení nejbliţšího okolí staveniště. 

Rovněţ některé ruční nářadí ve stavebnictví pouţívané je zdrojem vibrací. Těmito 

vibracemi však nebude významněji ovlivněno širší okolí, natoţ chráněná zástavba. 
  

       
 D.I.5.b.  Při provozu  : 

 

Stávající hlukové poměry v posuzovaném území nejsou známé - nebylo provedeno 

ţádné měření. Z prohlídky území určeného pro stavbu je moţné usoudit, ţe ovlivnění území 

hlukem nebude významné. Stávající zatíţení území hlukem bude do 50 dB (v denní době) na 

hranici zemědělského areálu. Jeho základ tvoří hluk z areálu a obsluţné dopravy. Vzhledem 

ke vzdálenosti chráněné zástavby více neţ 150 m od areálu (místa stavby) nelze negativní 

vlivy předpokládat. 

Podle NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

je nejvyšší přípustná hodnota hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných 

venkovních prostorech staveb  (tj. mimo zemědělský areál) stanovena pro denní dobu 

hodnotou 50 dB pro noční dobu hodnotou 40 dB. 

Vlastní provoz zemědělského areálu nebude významnějším zdrojem hluku ani vibrací. 

Zdrojem hluku bude především osobní a nákladní doprava po silnici č. 1110 Vlachovo Březí 

– Strunkovice nad Blanicí – Protivec – Velký Bor a v menším rozsahu i obsluţná doprava 

areálu – dovoz krmiva a odvoz statkových hnojiv na pozemky apod. Tyto činnosti jsou 

prováděny převáţně v denní době a převáţně po komunikacích mimo zástavbu obce. 

Lze tedy říci, ţe hluk z provozu zemědělského areálu pouze přispěje ke stávající 

hlukové zátěţi v území, ne však nad hodnoty,  které by se významně přiblíţili k hygienickým 

limitům pro chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb a významně 

ovlivnili stávající hlukovou zátěţ v území. Zatíţení území dopravou se v  souvislosti se 

stavbou nezvýší zejména ve srovnání s původní farmou pro odchov prasat.  

 

D.I.6.  Ostatní vlivy. 
 

Provoz některých technologických zařízení můţe být zdrojem některých druhů záření.  

Kromě záření elektromagnetického, jehoţ zdrojem jsou veškerá elektrotechnická zařízení 

(elektromotory apod.) a které je ve vztahu k ţivotnímu prostředí a obsluze  malé a 

nevýznamné, se v provozovnách mohou vyskytnout zdroje vysokofrekvenčního záření, 

ionizujícího nebo rentgenového záření. Předloţený záměr z ţádným z nich neuvaţuje. 
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D.II. Rozsah vlivů stavby a činnosti vzhledem k 

zasaţenému území a populaci. 
 

Realizací posouzeného záměru nedojde ke  zvýšení zatíţení území amoniakem - stavy 

zvířat se sice mění, ale je zaváděna nová technologie chovu, která sebou nese řadu sniţujících 

opatření, která omezí emise amoniaku z chovu. Zatíţení pachovými látkami nebude rovněţ 

významné – je vymezeno návrhem ochranného pásma zpracovaným pro farmu pro chov 

prasat, který je doloţen v přílohové části oznámení. Vlivy hluku z provozu pozemní dopravy 

související s provozem zemědělského areálu lze hodnotit rovněţ jako málo významné. 

 Z provedeného vyhodnocení je zřejmé, ţe zvýšení negativních vlivů v území 

v důsledku realizace záměru se bude týkat především vlastního areálu a jeho blízkého okolí. 

Negativní vlivy pak je moţné ještě sníţit dodrţováním technologických postupů, 

dodrţováním provozní kázně  a zásad stanovených v plánu organického hnojení. Důleţité je i 

respektování omezujících opatření plynoucích z nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení 

zranitelných oblastí. 

Uvedené negativní vlivy se budou odehrávat především uvnitř ochranného pásma, 

které je vypočteno pro maximální projektovaný stav hospodářských zvířat v areálu.  

Z mapové přílohy je zřejmé, ţe tyto vlivy zasahují i mimo zemědělský areál, ne však do 

souvislé chráněné zástavby obce.   

Další negativní vlivy  se odehrají na zemědělské půdě mimo areál a zastavěné území 

obce – aplikace hnoje a hnojůvky na pozemky. Platí, ţe pro omezení negativních vlivů 

z aplikace hnoje a hnojůvky na pole  je ţádoucí  přímé nebo následné zapravení do půdy (při 

aplikaci na ornou půdu).  

 

D.III. Údaje o moţných významných nepříznivých vlivech  

 přesahujících státní hranice. 
 

Předkládaný záměr nebude zdrojem negativních vlivů přesahujících státní hranice. 

 

 

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení a sníţení všech     

významných nepříznivých vlivů na ţivotní prostředí a 

popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru 

moţné. 

  
Staveniště se nachází ve stávajícím zemědělském areálu farmy Protivec v místě dnes 

jiţ stavebně zrealizovaného objektu haly D původně porodny prasnic cca 150 m od nejbliţší 

zástavby obce, která leţí západně od areálu. Obec má zpracován územní plán, který 

s existencí stávajícího zemědělského areálu uvaţuje – dle stanoviska stavebního úřadu se 

jedná o plochy v nichţ lze za podmínek stanoveným územním plánem tento záměr realizovat.  

Záměr nezasahuje do zemědělské půdy a proto nebude nutné řešit vyčlenění ze ZPF. 

S provozem stávajících zemědělských objektů v současném místě se počítá i do budoucna a 

jeho změna v chovu, je akceptovatelná. Za významné preventivní opatření povaţuji dobré 

stavební provedení úprav modernizovaného objektu.  
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V následných řízeních je třeba se zaměřit na tuto problematiku: 

1. Je třeba zajistit řádný provoz jímek – včetně kontroly hladiny v jímkách a včasného 

vyváţení obsahu jímek – v době, kdy jsou volné plochy zemědělské půdy a kdy jsou vhodné 

klimatické podmínky. Dále je třeba se zaměřit na provoz  výdejní plochy u jímky, udrţovat ji 

v čistotě a provádět pravidelné čištění odtokového potrubí odvádějícího úkapy a 

kontaminované dešťové vody z této plochy  do jímky.  

2. Při aplikaci statkových hnojiv na pole  je třeba se řídit plánem organického hnojení. 

3. Důsledně rekultivovat všechny plochy zasaţené stavebními pracemi z důvodu 

prevence ruderalizace území a šíření plevelů. 

4. V rámci aplikace statkových hnojiv na zemědělské pozemky budou zohledněny 

prvky ochrany přírody – významné krajinné prvky (VKP), biokoridory (BK), biocentra (BC) 

a další.  

V jednotlivých kapitolách jsou vyhodnoceny moţné vlivy na jednotlivé sloţky 

ţivotního prostředí a jsou zde popsána i řešená opatření k jejich ochraně. Jsou zde zmíněny i 

povinnosti pro vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší poţádat příslušný orgán státní správy 

o vydání závazného stanoviska k umístění zdroje a povolení provozu takového zdroje při 

uvádění do uţívání. Dále je v textu upozorněno na povinnost zpracovat na skladovací objekty 

v nichţ jsou skladovány látky nebezpečné vodám havarijní plán.  

 

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a 

neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů. 
 

Pro zpracování oznámení byla k dispozici Projektová dokumentace přestavby Haly D 

zpracována společností Farmtec a.s. Strakonice. Investor současně poskytl dostupné mapové 

podklady a záměr předem projednal s místně příslušným Stavebním úřadem. 

Zpracovatel oznámení si sám nebo za pomoci investora a projektanta provedl potřebné 

průzkumy a rozbory, na místě stavby ověřil potřebné údaje. Na základě toho je moţné 

konstatovat, ţe měl dostatečné podklady pro objektivní posouzení záměru. 

Záměr byl konzultován s místně příslušným Stavebním úřadem – MěÚ Prachatice,  který 

vydal stanovisko ve vazbě na územní plán. Na základě těchto podkladů pak byl záměr 

investora korigován tak, aby byl přijatelný a tento korigovaný záměr je v oznámení posouzen.  

 

Bylo vyţádáno stanovisko orgánu ochrany přírody Jihočeský kraj  z hlediska moţných 

vlivů záměru na lokality NATURA 2000 – EVL a PO. Jeho vyjádření bylo pouţito jako jeden 

z podkladů pro posouzení. 
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E. Porovnání variant řešení záměru. 

 

Řešena je modernizace farmy Protivec v rozsahu výše popsaném. Záměr bude 

realizován na nezemědělské půdě uvnitř areálu. Záměr je zpracován a předloţen k posouzení 

v jedné variantě.  
Porovnání variant řešení: 

Kritéria dle zák. č. 100/2001 Sb. v aktuálním znění Aktivní 

varianta 

Nulová 

varianta 

Vlivy na ekosystémy   

Vliv na půdu   

Rozsah a zábor zemědělské půdy, způsob vyuţití území 0 0 

Znečištění půdy 0 0 

Topografie, stabilita, eroze 0 0 

Horninové prostředí a nerostné zdroje 0 0 

Hydrologické charakteristiky 0 0 

Chráněné části přírody 0 0 

Ukládání odpadů 0 0 

Vlivy na vodu   

Jakost povrchových a podzemních vod 0 0 

Charakter odvodnění oblasti 0 0 

Změny v hydrologických charakteristikách 0 0 

Vlivy na ovzduší   

Mnoţství a koncentrace emisí a jejich vliv na okolí X 0 

Jiné vlivy – pachy X X 

Vlivy na flóru a faunu   

Poškození a vyhubení druhů, biotopů 0 0 

Vlivy na ekosystémy 0 0 

Surovinové a energetické zdroje 0 0 

Vlivy na antropogenní systémy   

Budovy. Architektonické a archeologické památky 0 0 

Kulturní hodnoty 0 0 

Geologické  a paleontologické nálezy 0 0 

Vlivy na strukturu a vyuţití území   

Doprava X X 

Navazující stavby 0 0 

Infrastruktura 0 0 

Estetická kvalita území X X 

Rekreační vyuţití území 0 0 

Ostatní vlivy   

Biologické vlivy X X 

Hluk a záření 0 0 

Ostatní vlivy 0 0 

Předpokládaný počet impaktů 5 4 

X impakt předpokládán   

0 impakt nenalezen   
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F. Doplňující údaje. 
 

F.1. Mapová a jiná dokumentace  
Mapa širších vztahů  
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 Snímek situace Farmy chovu skotu a prasat Protivec 

 
 

 
Legenda:  

 
 1. Hala A stáj porodna pro 250 ks prasnic 
 2. Hala B stáj porodna pro 250 ks prasnic 
 3. Hala C stáj pro předvýkrm 1 200 ks selat 
 4. Hala D stáj porodna pro 250 ks prasnic 
 5. Kravín K 96 stáj pro chov 96 ks dojnic 
 6. Sklad krmiva a steliva 
 7. Jímka na močůvku z hnoj. koncovky K 96 obj. č. 5 
 8. Jímky na kejdu z hal B a C obj. č. 2 a č. 3 
 9. Jímky na kejdu z haly A obj. č. 1 a hnoj. koncovky haly D obj. č. 4  

  
 

 

 

Situace na snímcích katastrálních map  

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 6 7 

8 
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F.2. Další podstatné informace oznamovatele  
 

Pro zpracování oznámení byla k dispozici Projektová dokumentace přestavby Haly D 

zpracována společností Farmtec a.s. Strakonice. Investor současně poskytl dostupné mapové 

podklady a záměr předem projednal s místně příslušným Stavebním úřadem. 

Zpracovatel oznámení si sám nebo za pomoci investora a projektanta provedl potřebné 

průzkumy a rozbory, na místě stavby ověřil potřebné údaje. Na základě toho je moţné 

konstatovat, ţe měl dostatečné podklady pro objektivní posouzení záměru. 

Záměr byl konzultován s místně příslušným Stavebním úřadem – MěÚ Prachatice,  který 

vydal stanovisko ve vazbě na územní plán. Na základě těchto podkladů pak byl záměr 

investora korigován tak, aby byl přijatelný a tento korigovaný záměr je v oznámení posouzen.   

 

Při zpracování oznámení bylo pouţito těchto podkladů: 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů, v aktuálním znění. 

 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

 Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon v aktuálním znění. 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v aktuálním znění 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v aktuálním znění 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v aktuálním znění 

 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích 

 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky. 

 Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v aktuálním znění.   

 Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o 

integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v aktuálním 

znění. 

 Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. 

 Prováděcí předpisy a vyhlášky k citovaným zákonům. 

 Atlas ţivotního prostředí ČSFR. 

 Projekty vztahující se k posuzovanému záměru 

 Atlas podnebí ČSR, Praha 1958 

 Atlas ţivotního prostředí a zdraví ČSFR, FVŢP Praha 1992 

 Statistická ročenka ŢP ČR, Praha 2002 

 Stav ŢP v oblastech působnosti územních odborů MŢP  

 Půdy ČR, Milan Tomášek , Praha 2000 

 Mapa chráněných území přírody 

 Chráněné krajinné oblasti  ČR, Správa CHKO ČR, 1997 

 Geografie ČSSR, L.Mištera a kol, SPN 

 Biogeografické členění ČR , Martin Culek a kol., 1995. 

 Zeměpisný lexikon ČSR.Vodní toky a nádrţe. ACADEMIA  Praha 1984. 

 Zpravodaj MŢP ČR. 

 Mapové podklady  

    ACTA HYGIENICA, EPIDEMIOLOGICA ET MICOBIOLOGICA 9/1999 

    Mapové podklady  
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ČÁST  G 

    
G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
 

Záměr Modernizace Farmy pro chov skotu a prasat Protivec, podléhá podle ustanovení 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, ve znění zákona č. 39/2015 

Sb. (dále jen zákon), posouzení vlivů na ţivotní prostředí, za účelem vytvoření objektivního 

odborného podkladu pro vydání rozhodnutí.    

    Východně od zástavby osady Protivec, obec Strunkovice nad Blanicí ZÚJ 550 540, se 

nachází areál Farmy chovu skotu a prasat, náleţející do k. ú. Protivec ÚTJ 757 110, okres 

Prachatice, Jihočeský kraj. Farmu chovu skotu a prasat Protivec provozuje společnost 

ZEMPO - VOS a.s. Strunkovice nad Blanicí.  Na stávající farmě se nacházejí v současné 

době neprovozované stáje pro chov prasat a kravín. Jako doprovodné stavby jsou na farmě 

jímky na kejdu a odpadní kontaminované vody, hnojiště a sklady steliva. 

   Farma je situována na mírném severním svahu, v blízkosti místní komunikace, která 

navazuje na silnici Netolice - Strunkovice n. Bl., mimo zástavby osady Protivec.  Farma je 

připojena přípojkami na inţenýrské sítě. 

     Vodou je zásobována z vlastního zdroje - vrtů přes vodovodní řad a rozvodný systém. 

     Elektrická energie je přiváděna stávající přípojkou do technické místnosti stáje, odkud 

bude instalován nový rozvodný systém stáje. 

     Nekontaminované sráţkové vody jsou odváděny z celého areálu farmy stávajícím 

kanalizačním systémem, jihovýchodním směrem do Protiveckého rybníka.  

 Záměrem investora a současně oznamovatele ZEMPO - VOS a.s. Strunkovice nad 

Blanicí, je přestavba Haly D vyuţívané do roku 2008 jako porodna pro 250 ks prasnic (190,3 

DJ), se stlaným ustájením.  

Po provedení stavebních úprav bude Hala D vyuţívána pro stlané ustájení 189 ks jalovic.  

 108 ks jalovic do věku 15 měsíců 

   81 ks jalovic starších 15 měsíců, celkem tedy  tj. 175,5 DJ. 

 

 Na Farmě Protivec se nachází ještě další stávající objekty pro chov prasat: 

Hala A Porodna pro 250 ks prasnic, kotcové ustájení na roštech, přeruš. provozu v r. 2008 

Hala B Porodna pro 250 ks prasnic, kotcové ustájení na roštech, ukonč. provozu v r. 2006 

            v současné době je část stáje přestavěna na hnojiště o kapacitě 1 900 m
3
 

Hala C Stáj pro ustájení 1 200 ks selat na roštech    ukončení provozu v r. 2006 

Kravín K 96 pro ustájení 96 ks produkčních dojnic  přerušení provozu v r. 2008     

     Hnojiště kapsové o kapacitě 1 900 m
3
, vybudované přestavbou 1/3 Haly B. 

     Jímky podzemní kruhové 4 a podzemní obdélníkové 4, původně určené k jímání kejdy, 

močůvky, hnojůvky a odpadních a kontaminovaných sráţkových vod. Dvě jímky kaţdá o 

kapacitě 200 m
3
, budou nově vyuţívány pro jímání močůvky ze stáje jalovic a hnojůvky z 

nového hnojiště.   

    Součástí jímek jsou stáčecí plochy pro přečerpávání kejdy, hnojůvky a odpadních vod do 

aplikačních mobilních prostředků. 

    Celková kapacita ustájení v rekonstruované stáji se sníţí z původních 190,3 DJ  na 175,5 

DJ, bude tedy niţší o 14,8 DJ.    

   Přestavba objektu Haly D porodny prasnic na stáj pro ustájení jalovic na Farmě chovu skotu 

a prasat Protivec, bude realizována v rámci stávajícího objektu, na stavebních pozemcích p č. 

76/1; 76/2 a 76/3, v k.ú. Protivec ÚTJ 757 110. Pozemky jsou ve vlastnictví oznamovatele.  

Farma je obklopena zemědělskými pozemky, západním  směrem je zemědělský objekt a dále 
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zástavba osady Protivec. Účelem stavby je plnění poţadavků vyhlášky č. 208/2004 Sb. a 

vyhlášky č. 377/2013 Sb., vytvoření vhodnějších zooveterinárních a hygienických podmínek 

chovaného skotu, welfare zvířat a zvýšení produktivity práce. Autorem projektové 

dokumentace je společnost Farmtec a.s. Strakonice. 

  

Přestavba porodny prasnic na stáj pro ustájení jalovic               

Stávající porodna prasnic bude rekonstruována na volné stelivové ustájení pro 189 ks 

jalovic. 108 ks jalovic je stáří do 15 měsíců a 81 ks jalovic je stáří od 15 do 22 měsíců. 

Dochází ke sníţení o 14,8 DJ proti současnému stavu stáje z původního stavu 190,3 DJ, na 

175,5 DJ. Přestavěný objekt bude určen pro volné, boxové a stlané ustájení 189 ks jalovic.  

Členění jednotlivých účelových prostorů ve stáji je tvořeno hrazením, brankami a 

stěnami objektu. Plocha stáje bude rozčleněna na 7 kotců vţdy pro 27 kusech jalovic. Na 

jednostranný krmný stůl bude navazovat krmiště a dvě řady stlaných lehacích boxů a nestlané 

kaliště. V průchodech z krmiště do kaliště mezi řadou dvojitých lehacích boxů, budou  

instalovány vyhřívané napájecí ţlaby.   

Odklízení chlévské mrvy z kališť a krmišť bude prováděno pomocí mobilního prostředku 

s čelní radlicí, na stávající zastřešenou hnojnou koncovku u východního štítu stáje. Odtud 

bude chlévská mrva převáţena na nové hnojiště o kapacitě  1 900 m
3
, nově vybudované v 

části Haly B.  

Zastýlání lehacích boxů bude prováděno manuálně, nebo zastýlacím strojem. Stelivem 

bude obilní sláma z vlastní produkce oznamovatele. 

Krmení bude zakládáno při pojíţdění krmného vozu po krmném stole. Větrání bude 

přirozené, s přívodem čerstvého vzduchu protiprůvanovými sítěmi v podélných stěnách a 

odvodem odpadních plynů do vnějšího ovzduší štěrbinou v hřebeni střechy stáje. Rolovací 

vrata ve štítech objektu budou ovládány ručně a elektricky pomocí tlačítek, popř. dálkového 

ovládání. 

Osvětlení stáje bude zajištěno zářivkovými svítidly s přispěním nových prosvětlovacích 

desek ve stávající střešní krytině, hřebenové štěrbiny, bočních sítí v oknech. 

Areál farmy je zásobován pitnou vodou vodovodním řádem z vrtů v majetku investora. 

Na stávající přívod vody do objektu budou napojeny nové rozvody vody ve stáji. Kapacita 

vodovodního řádu postačovala dřívější spotřebě (do roku 2008) ve výši 3 938 m
3
 za rok, tudíţ 

bude stačit i předpokládané spotřebě vody po přestavbě stáje, ve výši 2 070 m
3
 za rok. 

Vzhledem k nezvyšování kapacity zástavu bude dostatečná i po provedení navrhovaného 

záměru.  

Močůvka, hnojůvka a kontaminované sráţkové vody z manipulačních ploch budou 

sváděny do dvou stávajících jímek, kaţdá o kapacitě 200 m
3
. 

Dešťové vody jsou sváděny stávající dešťovou kanalizací do nedalekého Protiveckého 

rybníka. 

Nové rozvody elektro v rekonstruovaném objektu budou připojeny na stávající přípojku 

elektro, v současnosti umístěné v technické místnosti v přípravně.  

Pro příjezd do farmy bude i nadále vyuţíván stávající vjezd a vnitrofaremní komunikace. 

Navrhovanou stavbou nedochází v dané věci ke změně oproti původnímu stavu. Pro 

odstavování dopravních prostředků budou pouţívány stávající odstavné plochy, které se 

nacházejí v areálu farmy. 

Roční produkce amoniaku stanovená z projektované kapacity stájí K 96, Haly A a Haly D 

podle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŢP, bude po realizaci změny 8,54 t 

NH3. Vzhledem k uvedené skutečnosti, bude podle kódu 8 přílohy č. 2 k zákonu č. 

201/2012 Sb., náleţet Farma pro chov skotu a prasat Protivec jako Chov hospodářských 

zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t, mezi vyjmenované zdroje znečišťování 

ovzduší.  
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Realizací popsaného záměru nedochází k záboru zemědělské půdy. Realizací záměru 

nebude významně narušen krajinný ráz, dotčena fauna ani flóra. Stavba si nevyţádá kácení 

vzrostlé zeleně .  

Záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa, nedojde k 

negativnímu vlivu na vodu. Nebudou dotčeny chráněné druhy rostlin ani ţivočichů, prvky 

územního systému ekologické stability, významné krajinné prvky, nedojde k poškození 

krajinného rázu. 

Rozsah původního ochranného pásma pro celý areál farmy Protivec nezasahuje do 

chráněného území obce. 

Vzhledem k charakteru záměru a lokalizaci stavby nebyly shledány závaţné 

vlivy na ţivotní prostředí a obyvatele, které by vznikly v důsledku přestavby objektu 

Haly D porodny prasnic na stáj pro ustájení jalovic na Farmě chovu skotu a prasat 

Protivec. 

 

  

 

Stavbu “Modernizace Farmy Protivec“ v  posouzeném rozsahu je možno 

doporučit k realizaci bez významnějších rizik pro životní prostředí. 

 
 

ČÁST  H 

    
H. PŘÍLOHA 
 

   Vyjádření příslušného Stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 

dokumentace: 
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Datum zpracování oznámení:         5. 1. 2016 

 

 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na 

zpracování oznámení:   

   Ing. Josef Vorel 

   Černohorská 611 

   383 01 Prachatice 

   IČO 472 11 041 

   Tel. 388 318 340, 603 263 437 

 

Osvědčení odborné způsobilosti MŢP ČR č.j.: 5974/957/OPV/93 ze dne 14.6.1994 

Prodlouţení osvědčení MŢP ČR  č.j.:  20887/ENV/06 ze dne 7.4.2006 

Prodlouţení osvědčení MŢP ČR  č.j.:  103039/ENV/10 ze dne 22.12.2010 

Prodlouţení osvědčení MŢP ČR  č.j.:  76438/ENV/15 ze dne 26.11.2015 

 

 

 

 

 

 

                                   Podpis zpracovatele oznámení: 
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Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyţadováno podle § 45i odst. 1 zákona  

č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.: 

 
 

aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='218/2004%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='218/2004%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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PŘÍLOHOVÁ ČÁST 
  

Ing. Josef Vorel 
posuzování vlivů na životní prostředí – EIA, odborné posudky ovzduší, chemické látky 

383 01 Prachatice, Černohorská 611 

Tel, fax: 388318340              Mobil: +420603263437              e.mail: vorel.josef@cbox.cz 

 

 

 

Návrh ochranného pásma 

 

Farma Protivec 

 

 
 

 
Zřizovatel:  ZEMPO – VOS a.s. Strunkovice nad Blanicí,  

                   384 26 Strunkovice nad Blanicí 296 

 
     V Prachaticích prosinec 2012 

 

mailto:vorel.josef@cbox.cz
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Technická zpráva k návrhu ochranného pásma. 
 

Východně od zástavby obce Protivec byl provozován zemědělský areál, provozovatel 

ZEMPO – VOS a.s. Strunkovice nad Blanicí, 384 26 Strunkovice nad Blanicí 296. V tomto 

zemědělském areálu jsou tři haly pro prasnice kaţdá s kapacitou 250 ks prasnic a objekt 

předvýkrmu selat s kapacitou 1200 kusů selat 7 – 30 kg.  Kravín K-96 provozuje jiný uţivatel 

pro chov skotu.  V současné době je celý areál prázdný, ani jedna ze čtyř neslouţí pro chov 

prasnic a odchov selat. Záměrem provozovatele je úprava části haly B skladovací hnojiště 

s kapacitou cca 1100 tun hnoje. Skladovací kapacita hnojiště odpovídá tříměsíční produkci 

hnoje od 300 krav a 300 býků. Pro zachycení hnojůvky z hnojiště bude vyuţita stávající 

jímka, která dříve slouţila pro zachycení kejdy prasat. Přestavba objektu Haly D porodny 

prasnic na stáj pro ustájení jalovic na Farmě chovu skotu a prasat Protivec. Stávající porodna 

prasnic (hala D) bude rekonstruována na volné stelivové ustájení pro 189 ks jalovic. 108 ks 

jalovic je stáří do 15 měsíců a 81 ks jalovic je stáří od 15 do 22 měsíců. Dochází ke sníţení o 

14,8 DJ proti současnému stavu stáje z původního stavu 190,3 DJ, na 175,5 DJ. Přestavěný 

objekt bude určen pro volné, boxové a stlané ustájení 189 ks jalovic.  

Pro bývalý stav zemědělského areálu (jsou v provozu čtyři haly chovu prasnic a odchovu 

selat na projektovaných stavech) je zpracován návrh ochranného pásma. Tento postup je 

v souladu s § 83 zákona číslo 183/2006 Sb., protoţe lze oprávněně předpokládat, ţe 

plánovaná stavba bude svými negativními vlivy překračovat v určitém území limitní hodnoty 

stanovené právními předpisy.  

Návrh ochranného pásma (OP) se provádí podle metodiky zveřejněné v ACTA HYGIENICA 

A EPIDEMIOLOGICA (AHEM) č. 8/ 1999. Tato metodika je zaloţena na hodnocení vlivů 

nejdůleţitějších faktorů  na dosah emisí do okolí chovu zvířat a umoţňuje navrhnout rozměry 

a tvar ochranného pásma kolem chovu zvířat. 

Uvedená metodika dovede výpočtově postihnout cca 95 % stavů a zohledňuje vlivy 

technologie chovu, terénních překáţek, zeleně, výškového uspořádání a četnosti a směru 

větru. Dále umoţňuje i zohlednit pouţité technologie odvětrání stáje, úroveň zoohygieny,  

případně pouţití  přípravků  omezujících uvolňování amoniaku a páchnoucích látek do 

ovzduší stáje a tak i do ţivotního prostředí. V této souvislosti je nutno připomenout, ţe hlavní 

škodlivinou ovlivňující rozsah ochranného pásma není amoniak, který je lehčí neţ vzduch a 

ze stáje odchází vzhůru a nezatěţuje významně ţivotní prostředí v okolí stáje. Daleko 

významnější je vliv pachových látek. Produkce pachových látek je ovlivňována řadou 

činitelů, kdy zápach ze stáje tvoří směs několika tisíc sloučenin, většinou na bázi dusíku síry a 

kyslíku. Pachové látky v ovzduší jsou významné, pokud jsou lidským čichem registrovatelné 

tj. kdyţ překročí čichový práh. Tato skutečnost by neměla při odpovídající technologické 

kázni překročit 5 % z celkového počtu hodin v roce. Pro posouzení pachových látek se proto 

pouţívá, jak je v úvodu uvedeno,  metoda (zatím nejvíce objektivní zhodnocení) zpracovaná 

Ing. Klepalem a zveřejněná v AHEM č. 8/1999,  „Postup pro posuzování ochranného pásma 

chovů zvířat z hlediska ochrany zdravých ţivotních podmínek“. Tato metoda není metodou 

závaznou. 

MŢP ČR vydalo 28.6. 2006 samostatnou pachovou vyhlášku č.362/2006 Sb.. V pachové 

vyhlášce č.362/2006 Sb. nejsou chovy skotu zařazeny mezi stacionární zdroje, u kterých 

se stanovují koncentrace pachových látek a podle vyhlášky č. 362/2006 Sb. není 

povinnost pachové látky z objektů ţivočišné výroby měřit. 

Dalším faktorem, který je při návrhu ochranného pásma třeba zohlednit je hluk . Pokud je 

součástí technologie i hlučné zařízení, je nutno na podkladě hlukových výpočtů stanovit 

hranici, kde bude dosaţeno hygienických limitů a tuto zohlednit při návrhu hranice 
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ochranného pásma. Stejné platí i pro další moţné vlivy jako je elektromagnetické záření, 

radioaktivní záření a další. 

Při navrhování ochranného pásma je třeba brát v úvahu i  územně plánovací podklady. 

Zejména je třeba rozlišovat zda je provozovna (zdroj moţného ovlivňování ţivotního 

prostředí) umístěna ve výrobní zóně nebo obytné zóně nebo na tuto navazuje. 

Návrh ochranného pásma musí vycházet z aktuálních zjištění a aktuálních podkladů např. 

větrná růţice zpracované ČHMÚ pro posuzovanou lokalitu. 

Hranice ochranného pásma pak vymezuje území se zhoršeným ţivotním prostředím. Uvnitř 

ochranného pásma je moţné provozovat veškeré činnosti, které nebudou negativními vlivy z 

objektu, který vyvolat zřízení ochranného pásma negativně ovlivněny. Např. uvnitř OP chovů 

hospodářských zvířat je moţné bez omezení provozovat zemědělskou výrobu tj. . provozovat 

jiné zemědělské objekty nebo obhospodařovat pozemky. 

Uvnitř ochranného pásma  není moţné budovat a  provozovat objekty vyţadující 

ochranu jako jsou objekty pro trvalé bydlení, rekreaci, školské, tělovýchovné, 

zdravotnické, potravinářské a jiné. Tato podmínka pak bude uvedena i ve správním 

rozhodnutí, jímţ je rozsah ochranného pásma určen. Dle stavebního zákona je orgánem 

příslušným k vydání takového rozhodnutí místně příslušný stavební úřad.   

      

Zadání návrhu : 
 

a) Místo umístění : 

Farma Protivec 

Provozovatel : ZEMPO – VOS a.s. Strunkovice nad Blanicí, 384 26 Strunkovice nad 

Blanicí 296 

 

b) Počet a druh chovaných zvířat: 

   

Prasnice – hala A 250 ks 75 DJ 

Prasnice – hala B 250 ks 75 DJ 

Odchov selat – hala C 1200 ks 24 DJ 

Prasnice – hala D  250 ks 75 DJ 

  

c) Technologie chovu: 

 kapacita (ks) způsob ustájení 

Prasnice – hala A 250 individuální a skupinové kotcové s kejdovým 

provozem  

Prasnice – hala B 250 individuální a skupinové kotcové s kejdovým 

provozem 

Odchov selat – hala C 1200 volné kotcové s kejdovým provozem 

Prasnice – hala D  250 individuální a skupinové kotcové 

se stelivovým provozem 

 

 

d) Způsob větrání  stáje: 

 způsob odvádění znečišťujících látek do vnějšího ovzduší 

Prasnice – hala A ventilátory s výduchy umístěnými ve střeše stáje 

Prasnice – hala B ventilátory s výduchy umístěnými ve střeše stáje 

Odchov selat – hala C ventilátory s výduchy umístěnými ve střeše stáje 

Prasnice – hala D ventilátory s výduchy umístěnými ve střeše stáje 
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e) Izolační zeleň: 

V současné době je funkční vzrostlá izolační zeleň při hranicích farmy.   

f) Clonící objekty: 

Mezi stájemi a objektem hygienické ochrany není významný clonící objekt. 

       

g) Protihluková opatření: 

Zdroji hluku bude hluk technologických zařízení. Dále to bude hluk působený 

obsluţnou dopravou a vlastními chovanými zvířaty. Tento hluk dosahuje hodnot cca 

50 aţ 60 dB a pro návrh ochranného pásma není podstatný. 

       

h) Ostatní opatření: 

Investor uvaţuje v posuzovaných objektech pouţívat přísady do krmiva (EKOSTIM, 

AROMEX a pod) omezující uvolňování amoniaku a páchnoucích látek do ovzduší. 

Pouţívání těchto přípravků by umoţnilo významně sníţit rozsah ochranného pásma. 

 

Stanovení korekcí pro výpočet. 
 

Emisní konstanta pro kategorii zvířat (C) : 

(článek h) směrnice) 

  

Dojnice (D)……………… …………….0,005  na kus o ŽH 500 kg 

Jalovice (J)………………………………0,005  na kus o ŽH 500 kg 

Výkrm skotu (VS)……………………….0,005  na kus o ŽH 500 kg 
  Telata v MV (Tm) ………………………0,003 na kus o ŢH 100 kg 

Telata v RV (Tr) ………………………. .0,005 na kus o ŢH 500 kg 

Dochov selat (DS)……………………….0,0033 na kus o ŢH 70 kg 

Porodna prasnic (PP)…………………….0,006 na kus o ŢH 200 kg 

Prasnice jalové a březí (PJB)…………….0,006 na kus o ŢH 150kg 

Výkrm prasat  (VP) .….............................0,0033 na kus o ŢH 70 kg. 

 

Korekce na technologii chovu (TECH) : 

(článek j) směrnice) 

ustájení stelivové, denní odvoz mrvy mimo SŢV……………-10 

ustájení stelivové, hnojiště……………………..……………    0 

ustájení na hluboké podestýlce……..………………….………0 

ustájení bezstelivové, kejda, vyhovující zoohygiena………..+10 

ustájení bezstelivové, kejda, jímky 3  4 měsíce……………….  0 

ustájení bezstelivové, kejda, jímky 4 – 5 a více měsíců…...-10 

ustájení bezstelivové, kejda, nevyhovující zoohygiena….…..+15 

 

Je zvolena   -    korekce -10 % 

           

                     

c) Korekce na převýšení (PŘEV) - účinné převýšení: 
Převýšení je dáno jednak umístěním objektu výškově vůči OHO - stavební 

výška  a převýšení dosahem vzdušného proudu. 
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Převýšení stavební výškou k OHO . 

Stáj je umístěna nad úrovní  OHO 

Korekce ……………………………………..…………….…….. - 15 % 

 

Převýšení dosahem vzdušného proudu: 

Pro přirozené větrání otvory v podélných stěnách a větracími hlavicemi ve 

střeše stájí pouţitelná korekce  - 5 %. 

Celková korekce na převýšení ………………………………..-20 % 

                                                        

         

Korekce na zeleň (ZEL) : 

 

V posuzovaném území je funkční vzrostlá zeleň zejména při východní a jiţní 

hranici farmy. 

Podle metodiky AHEM je pouţitelná korekce: 

- 5 %  pro navrhovanou zeleň  

- 10% pro vzrostlou zeleň - funkční.  

Pouţitá korekce na zeleň  ....…….............................………..…... -10% 

 

Korekce na směr a četnost větru (VÍTR) : 

 

Tato korekce je stanovena na základě větrné růţice zpracované pro 

posuzovanou lokalitu ČHMÚ Praha. Korekce pro jednotlivé směry větru jsou 

pak ve výpočtové tabulce. 

       

Korekce ostatní (OST) :   

    

Mezi ostatní zdůvodněné  korekce lze zařadit korekci na clonící objekt 

(bariérový objekt).  

Navrţená korekce na clonící objekty …………….….……………….…… 0 %  

Další zdůvodněnou korekcí je korekce na pouţití přípravků omezujících 

uvolňování amoniaku a páchnoucích látek. Tuto korekci povaţuji za objektivní 

v rozsahu do -30 %. Pro náš případ je pouţita, neboť investor s pouţitím těchto 

přípravků uvaţuje – pouţitá korekce …………………………-5 %.  

Korekce ostatní - pouţijeme pro stáj prasat………....…..………… -5%  

                              

 Výpočtové tabulky: 
 

Výpočtový list je v příloze tohoto návrhu OP včetně větrné růţice a výpočtu 

korekce na vítr.  V odůvodněných případech - více stájových objektů je 

součástí i výpočet provedený pro krajní objekty případně i hlukové výpočty.  

  Použité zkratky a značky: 

   

OP – ochranné pásmo pro celou kapacitu ____249 DJ________ 

 ES  - emisní střed  

 OHO   – objekt hygienické ochrany k němuţ je výpočet vztaţen. 
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Závěr:           
Z výpočtového listu návrhu ochranného pásma pro „Farmu Protivec“ je zřejmé, 

ţe rozsah ochranného pásma nezasahuje do území chráněné zástavby  obce 

Protivec. 

 

Jak jiţ bylo v úvodu technické zprávy k OP uvedeno, záměrem provozovatele je 

úprava části haly B skladovací hnojiště s kapacitou cca 1100 tun hnoje. Skladovací 

kapacita hnojiště odpovídá tříměsíční produkci hnoje od 300 krav a 300 býků. Pro 

zachycení hnojůvky z hnojiště bude vyuţita  stávající jímka, která dříve slouţila pro 

zachycení kejdy prasat. S chovem prasat se na farmě Protivec neuvaţuje. 

Plánované hnojiště na tříměsíční produkci hnoje od 300 krav a 300 býků nebude emisí 

amoniaku patřit ve smyslu zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. mezi 

vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší podle příl. 2 zákona, kód 8 – 

Chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t. 

Emise amoniaku ze skladování hnoje: 

300 ks krav x 2,5 kg NH3.ks
-1

. rok
-1

 = 750 kg NH3.ks
-1

. rok
-1

 

300 ks býků x 1,7 kg NH3.ks
-1

. rok
-1

 = 510 kg NH3.ks
-1

. rok
-1

 

Celková roční emise amoniaku z plánovaného hnojiště na farmě Protivec  činí 1260 kg 

NH3.ks
-1

. rok
-1

. 

Vliv na  povrchové a podzemní vody: 
Při vodonepropustném provedení navrhovaného hnojiště a hnojůvkové kanalizace a 

nepropustné stávající jímce je negativní vliv na povrchové pozemní vody vyloučen. 

Vliv provozu skladovacího hnojiště na farmě Protivec na okolí farmy bude 

nevýznamný a ani zdaleka nedosáhne hranic ochranného pásma u bývalého 

chovu prasat. 

 

 

 

       Ing. Josef Vorel 
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Větrná růžice Protivec 

          

Směr S SV V JV J JZ Z SZ CALM 

Četnost 16,01 12 5 10,01 13,99 4,99 8,98 7 22,02 

Četnost 

upravená 

18,76 14,75 7,75 12,76 16,74 7,75 11,73 9,75   

 

 

VÝPOČTOVÝ  LIST  K  NÁVRHU  OCHRANNÉHO  PÁSMA 
         

  

Farma 
Protivec           SUMA 

CHZ             
OHO 
1 

OCHZ A B C D       

KAT PJB PP OS PJB       

STAV 250 250 1200 250       

O ŽH 150 200 22 150       

C ŽH 37500 50000 26400 37500       

T 208,33 277,78 377,14 208,33       

Cn 0,006 0,006 0,0033 0,006       

En 1,25 1,6667 1,2446 1,25     5,4112 

TECH -10 -10 -10 -10       

PŘEV -20 -20 -20 -20       

ZEL -10 -10 -10 -10       

VÍTR               

OST -10 -10 -10 -10       

CELK -50 -50 -50 -50       

Ekn 0,625 0,8333 0,6223 0,625     2,7056 

Ln 272 260 286 270       

Ekn*Ln 170 216,67 177,97 168,75     733,39 

Les             271,06 

n 17 24 35 42       

Ekn*n 10,625 20 21,78 26,25     78,655 

  es             29,071 

                

 +/-               
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Protivec - korekce na vítr 
    

Ekn  = 2,7 
        

Vítr od 
S SV V JV J JZ Z SZ 

% 18,76 14,75 7,75 12,76 16,74 7,75 11,73 9,75 

VL kor. -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 

Korekce  vítr 30 18 -30 2 30      -6 -12 

Celková 
korekce -20 -32 -80 -48 -20 -50 -56 -62 

Ekn 2,16 1,83 0,54 1,4 2,16 0,54 1,18 1,02 

Vypočtené 
OP 193 176 88 151 193 88 137 126 
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