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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Čj: KUJCK 14068/2015/OZZL
Sp.zn.: OZZL 4581/2015/kaper

datum: 17. 2. 2015

vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina

telefon: 386 720 648

Předání závěru zjišťovacího řízení s žádostí o zveřejnění

Krajský úřad – Jihočeský kraj provedl jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zjišťovací řízení podle § 7 zákona k záměru
„Mléčná farma - Smyslov“. Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních
samosprávných celků vydal krajský úřad závěr zjišťovacího řízení, který Vám v příloze zasílá.
Město Tábor žádáme podle § 16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění závěru zjišťovacího řízení (bez příloh) na
úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. v místním tisku, v místním
rozhlase apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme město Tábor v souladu s § 16 odst. 4
zákona o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení a o tom, jakým dalším způsobem byl
závěr ještě zveřejněn.
Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout také v Informačním systému EIA na internetových stránkách České
informační agentury životního prostředí www.cenia.cz/eia (kód záměru JHC715) nebo na internetových stránkách
kraje www.kraj-jihocesky.cz (Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví).

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

Příloha: závěr zjišťovacího řízení
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Rozdělovník k písemnosti Čj.: KUJCK 14068/2015/OZZL ze dne 17. 2. 2015
Dotčené samosprávné celky:
- Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
ds - Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 39015 Tábor 1
Dotčené správní úřady:
- Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí, Husovo náměstí 2938, 390 15 Tábor
ds - Oblastní inspektorát ČIŽP České Budějovice, U Výstaviště 16, 370 21 České Budějovice, P. O. BOX 32
ds - Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, 370 71 České
Budějovice
ds - Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj - Inspektorát České Budějovice, Severní 9,
370 10 České Budějovice

Oznamovatel:
- EKO Boubín v.o.s., Míkova 473, 391 56 Tábor - Měšice
Na vědomí:
ds - MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
- Farmtec - Ing. Radek Přílepek, Bydlinského 871, 391 01 Sezimovo Ústí
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Čj: KUJCK 14068/2015/OZZL
Sp.zn.: OZZL 4581/2015/kaper

datum: 17. 2. 2015

vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina

telefon: 386 720 648

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“)

I. Identifikační údaje:
Název: Mléčná farma - Smyslov
Kapacita a charakter záměru: Předmětem záměru je novostavba stáje pro chov dojnic v areálu stávající farmy
Smyslov. Chov skotu je zde provozován investorem cca 10 let. Původním záměrem, posouzený ve zjišťovacím
řízení již v roce 2002, byl chov 60 ks dojnic a 40 ks jalovic. Záměr byl realizován jen z části, a dosud zde byli
chováni pouze býci ve výkrmu. V současné době investor uvažuje o dobudování areálu, dojde tak k úpravě
stávajícího objektu pro výkrm býků, kde budou nově ustájeny jalovice a telata, výstavbě novostavby stáje pro
dojnice, výstavbě silážních žlabů, hnojiště a jímky. Jeden ze stávajících objektů bude z důvodu výstavby
novostavby stáje částečně zdemolován. Zcela zdemolován bude i objekt v místě nového silážního žlabu. Částečně
i na jeho místě vznikne nová stáj pro dojnice s kapacitou 86 ks dojnic. Zcela zdemolován bude i objekt v místě
nového silážního žlabu. Stávající objekt chovu býků bude upraven pouze technologicky (hrazení, napájecí žlaby)
tak, aby byl využitelný k chovu jalovic a telat. Úpravami v areálu dojde k celkovému zvýšení kapacity farmy v
přepočtu na dobytčí jednotky o 88,9 DJ.
Umístění záměru: kraj: Jihočeský
město: Tábor, místní část Smyslov
kat. území: Měšice u Tábora
lokalita: stávající areál farmy
Oznamovatel: EKO Boubín v.o.s., Míkova 473, 391 56 Tábor - Měšice, IČ: 260 277 47
II. Souhrnné vypořádání připomínek:
V rámci zjišťovacího řízení bylo k záměru „Mléčná farma - Smyslov“ doručena 2 vyjádření dotčených orgánů-Česká
inspekce životního prostředí, OI České Budějovice; Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem
v Českých Budějovicích.
Oblastní inspektorát České Budějovice
- ochrana přírody nemá k předloženému oznámení připomínky.
- ochrana ovzduší upozorňuje na skutečnost, že vzhledem k blízké obytné zástavbě (dle údajů v oznámení je
nejbližší obytná zástavba cca 50 m od záměru) a charakteru záměru (chov hospodářských zvířat) může především
za nepříznivých rozptylových podmínek docházet k obtěžování obyvatelstva zápachem.
V předloženém oznámení nejsou popsány případné náplně v chladicích zařízeních instalovaných u skladování
mléka. Tyto náplně mohou obsahovat látky, které mohou poškozovat ozonovou vrstvu.
- ochrana vod s realizací předloženého záměru souhlasí za předpokladu, že firma EKO Boubín v.o.s. pro uvedený
objekt zpracuje havarijní plán dle vyhlášky MŽP č. 450 /2005 Sb. v platném znění a předloží vodoprávnímu úřadu
ke schválení.
Připomínky zohledněny při vydání závěru zjišťovacího řízení.
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- odpadové hospodářství nemá k oznámení připomínky.
Krajská hygienická stanice nemá k záměru připomínky a nepovažuje za nutné jej dále posuzovat.
III. Závěr:
Záměr „Mléčná farma - Smyslov“ naplňuje dikci bodu 1.5 Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 50 do 180
dobytčích jednotek, kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu. Výstavba nové stáje pro chov dojnic a změny v areálu jsou
tedy významnou změnou záměru, která spočívá ve významné změně kapacity. Proto bylo dle § 7 zákona
provedeno zjišťovací řízení za účelem zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel Krajský úřad –
Jihočeský kraj jako příslušný orgán podle § 22 zákona k závěru, že záměr
„Mléčná farma - Smyslov“
n e m á významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a n e b u d e posuzován podle zákona,
za těchto podmínek:
· podlahy stájí, hnojiště, jímka a silážní žlab budou provedeny s hydroizolací, proti pronikání tekutých složek
do podloží,
· bude zajištěn řádný provoz jímky a hnojiště a jejich vyvážení v době, kdy jsou vhodné klimatické podmínky,
· zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, čistotou provozu a udržováním
dopravních prostředků v dobrém technickém stavu,
· v případě úniku úkapů ropných látek na terén realizovat odstranění zasažené zeminy podle zásad
nakládání s nebezpečnými odpady,
· minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti,
· bude dbáno na omezování prašnosti z komunikací jejich úklidem, případně kropením,
· v prostoru staveniště a následně při provozu technologie nebude prováděno odstraňování odpadů
spalováním,
· bude zajištěno optimální provětrávání stáje z důvodu dostatečné obměny vzduchu v objektu,
· udržování celého areálu v čistotě a pořádku, nezastavěné plochy pravidelně ošetřovat a tím zamezit šíření
plevelů,
· stavební odpady nebudou odstraňovány zahrabáváním nebo ukládáním do terénních nerovností,
· v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných
odpadů, případně látek škodlivých vodám; odstranění nebezpečných odpadů realizovat pouze na
smluvním základě s odbornou firmou, za vzniklé odpady odpovídá zhotovitel,
· odpady budou ukládány utříděně a odstraňovány v souladu s platnou legislativou,
· pravidelně aktualizovat a vést evidenci odpadového hospodářství podle zásad, daných zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech v platném znění,
· aktualizovat systém protipožární a bezpečnostní ochrany areálu,
· veškeré materiály a nátěry, se kterými může přijít do styku obsluha nebo zvířata, krmivo řešit jako
zdravotně nezávadné,
· bude dodržována provozní kázeň, dobrá zoohygiena a včas odstraňována uhynulá zvířata,
· zabezpečit uskladnění uhynulých zvířat do jejich odvozu do veterinárního asanačního ústavu k likvidaci v
kafilerním boxu,
· v objektu a areálu budou prováděna opatření vedoucí k potlačení výskytu stájového hmyzu a hlodavců,
· důsledně zajistit všechna protinákazová opatření, řešit dezinfekční, deratizační postupy podle příslušných
předpisů,
· budou používány výhradně chemické přípravky schválené pro použití v ČR popř. EU,
· na chemické přípravky, které vykazují nebezpečné vlastnosti, bude zajištěn postup stanovený platnou
legislativou,
· zachovat stávající vzrostlou zeleň, doplnit výsadbu po severní a jižní hranici areálu, která kromě
estetických funkcí slouží i k omezení šíření a tlumení akustických emisí z provozu farmy,
· hlučné práce neprovádět mezi 6. a 7. hodinou ranní a po 17. hodině večerní,
· používat moderní stroje a zařízení s příznivými akustickými charakteristikami a udržovat je v dobrém
technickém stavu.
· v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat případné náplně v chladicích zařízeních
instalovaných u skladování mléka (náplně mohou obsahovat látky, které mohou poškozovat ozonovou
vrstvu)
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· firma EKO Boubín v.o.s. pro uvedený objekt zpracuje havarijní plán dle vyhlášky MŽP č. 450 /2005 Sb. v
platném znění a předloží vodoprávnímu úřadu ke schválení

Odůvodnění:
Krajský úřad dospěl k výše uvedenému závěru zjišťovacího řízení na základě charakteristiky a umístění záměru,
charakteristiky předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. Příslušný úřad obdržel k
oznámení celkem 2 vyjádření. Z vyjádření dotčených správních úřadů vyplývá, že k záměru nebyly vzneseny
závažné připomínky, které by nebylo možno v následujících fázích přípravy záměru účinně a beze zbytku řešit, a
které by zásadním způsobem zpochybnily nebo bránily případné realizaci záměru. Všechny oprávněné
požadavky vyplývající z vyjádření jsou ve formě podmínek uvedeny v části III. Závěr. Tyto podmínky musí být
v souladu s § 10 odst. 4 a 5 zákona zahrnuty do rozhodnutí v navazujících správních řízeních nebo v jiných
postupech podle zvláštních právních předpisů. V opačném případě musí být uvedeny důvody, pro které tak
správní úřad neučinil nebo učinil jen částečně.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění není předpoklad významného negativního vlivu na životní
prostředí a veřejného zdraví a ani v předloženém oznámení zpracovaném autorizovanou osobou ve smyslu
zákona nebyly žádné významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví identifikovány.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle
zvláštních právních předpisů.

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

Došlá vyjádření (v příloze):
1. Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI České Budějovice ze dne 9. 2. 2015
2. Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č. Budějovicích ze dne 23. 1. 2015
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