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Stanovisko ýIŽP k vlivĤm zámČru „Mléþná farma - Smyslov“.
Dne 22.1.2015 bylo oblastnímu inspektorátu ýIŽP v ýeských BudČjovicích doruþeno
oznámení zámČru „Mléþná farma - Smyslov“. Oznamovatelem je spoleþnost EKO Boubín
v.o.s., Míkova 473, 391 56 Tábor, Iý: 260 27 747.
ZámČrem je výstavba novostavby stáje pro chov dojnic, výstavba silážních žlabĤ, hnojištČ
a jímky v areálu stávající farmy v obci Smyslov.
Ochrana pĜírody
UmístČní zámČru bude provedeno na þásti stávajícího objektu, dále na zatravnČných nebo
zpevnČných manipulaþních plochách bez vegetace, proto ýIŽP nemá k pĜedloženému zámČru,
z pohledu zákona o ochranČ pĜírody, žádné pĜipomínky.
Ochrana ovzduší
Celková roþní emise amoniaku bude po realizaci zámČru nižší než 5 tun, dle zákona þ.
201/2012 Sb., o ochranČ ovzduší, v platném znČní, se nebude jednat o vyjmenovaný
stacionární zdroj.
ýIŽP upozorĖuje na skuteþnost, že vzhledem k blízké obytné zástavbČ (dle údajĤ v oznámení
je nejbližší obytná zástavba cca 50 m od zámČru) a charakteru zámČru (chov hospodáĜských
zvíĜat) mĤže pĜedevším za nepĜíznivých rozptylových podmínek docházet k obtČžování
obyvatelstva zápachem.
V pĜedloženém oznámení nejsou popsány pĜípadné náplnČ v chladicích zaĜízeních
instalovaných u skladování mléka. Tyto náplnČ mohou obsahovat látky, které mohou
poškozovat ozonovou vrstvu.
Ochrana vod
ýIŽP z vodohospodáĜského hlediska s realizací pĜedloženého zámČru souhlasí
za pĜedpokladu, že firma EKO Boubín v.o.s. pro uvedený objekt zpracuje havarijní plán dle
vyhlášky MŽP þ. 450 /2005 Sb. v platném znČní a pĜedloží vodoprávnímu úĜadu ke schválení.
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Odpadové hospodáĜství
Veškeré nakládání s odpady bude dle oznamovatele v souladu se zákonem þ. 185/2001 Sb., o
odpadech. Vznikající odpady jsou dČleny na fázi výstavby, provozu a pĜípadné odpady
vznikající pĜi haváriích.
Ve fázi výstavby bude provádČna rovnČž demolice nČkterých objektĤ, za odpady bude
odpovČdný dodavatel stavebních prací. Je zde pĜedpoklad obsahu azbestu v zastĜešení
demolovaných objektĤ, tato skuteþnost bude pĜed poþátkem prací provČĜena, pĜípadné
nakládání s azbestem se bude Ĝídit pĜíslušnými právními pĜedpisy. Stavební suĢ z demolic lze
recyklovat a použít jako podkladový materiál pro novou stavbu. U vznikajících odpadĤ bude
upĜednostnČno další využití pĜed odstranČním.
Za provozu bude nejvýznamnČjším produktem hnĤj a kejda, s nimiž je nakládáno mimo režim
odpadĤ. Vznikající odpady (jmenovitČ uvedeny) jsou obvyklé pro zemČdČlské provozy, budou
pĜedávány oprávnČným osobám k odstranČní, pĜípadnČ v rámci zpČtného odbČru.
Oznamovatel se zabývá rovnČž mimoĜádnými událostmi, tj. úhynem zvíĜat (Ĝešení dle zákona
o veterinární péþi, k dispozici je kafilerní box), úniku mazadel þi paliv (pĜedpoklad vzniku
nebezpeþných odpadĤ skupiny 13 a 17, odstranČní ve vazbČ na ochranu vod), pĜípadnČ
požárem objektĤ (nejvČtší objem odpadĤ skupiny 17 s urþitým podílem tČchto odpadĤ
kategorie nebezpeþný).
K oznámení tak, jak je k dnešnímu dni pĜedloženo, nemá ýIŽP, z pohledu zákona o odpadech,
žádné pĜipomínky.
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