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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Čj.: KUJCK 36108/2015 OZZL
Sp.zn.: OZZL 25001/2015

datum: 15.05.2015

vyřizuje: Ing. Petr Láznička

telefon: 386 720 770

ROZHODNUTÍ
Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „Krajský úřad“) jako
příslušného správního orgánu podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 20 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném
znění (dále jen zákon č. 100/2001 Sb.).
Krajský úřad na základě oznámení, které podal oznamovatel: Zemědělsko - obchodní družstvo se sídlem v
Němčicích, Němčice čp. 53, 384 11 Netolice, IČ: 00112968 (dále též „oznamovatel“), a po provedeném
zjišťovacím řízení podle ust. § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. rozhodl, že předložený záměr:
„Modernizace farmy Chvalovice“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.
1. Identifikační údaje
a) Název záměru
„Modernizace farmy Chvalovice“
b) zařazení podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.
Bod 1. 5 Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek (1 dobytčí
jednotka = 500 kg živé hmotnosti), (záměry neuvedené v kategorii I) kategorie II.
c) oznamovatel:
Zemědělsko - obchodní družstvo se sídlem v Němčicích, Němčice čp. 53, 384 11 Netolice
d) zpracovatel oznámení:
Ing. Radek Přílepek, FARMTEC a.s., Chýnovská 1098, 390 02 Tábor
2. Kapacita (rozsah) záměru:
současná kapacita:
kapacita po realizaci záměru:

286,6 DJ
550,6 DJ

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
kraj: Jihočeský
obec: Chvalovice
kat. území: Chvalovice
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4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem je rozšíření chovu hospodářských zvířat, zejména chovu dojnic a přesunutí dojnice z areálu v Babicích
do nového kravína s mléčnicí v areálu ve Chvalovicích. Zároveň bude postavena nová jímka typu Wolf na kejdu a
oplachové vody z dojírny a upravena stávající odchovna mladého dobytka v jižní části areálu. Kumulaci s jinými
záměry je možno vyloučit, vzhledem k tomu, že se v okolí areálu nenacházejí jiné obdobné záměry, které by mohly
spolupůsobit s posuzovaným záměrem.
5. Stručný popis technického a technologického řešení
V těsném sousedství zemědělského areálu (nyní s kapacitou 286,6 DJ) ve Chvalovicích bude postavena nová stáj
pro produkční dojnice s kapacitou 272 kusů (326,4 DJ). Stáj s ocelovou přihradovou konstrukcí 100 x 30 m bude
bezstelivová s roštovým krmištěm a kalištěm. Stáj bude v podélném směru rozdělena na středový krmný stůl, na
něj budou po obou stranách navazovat zaroštovaná krmiště, řady lehacích boxů, zaroštované kaliště a řada
lehacích boxů podél stěn. Stáj bude rozčleněna na 4 skupiny dojnic po 2x31 ks a 2x60 ks a 2 skupiny krav na
sucho 2x15 ks. Kejda z krmišť a kališť bude propadávat do podroštového prostoru se systémem kejdových kanálů.
3
Kapacita kejdových kanálů bude 4628 m , nová jímka typu Wolf na kejdu a oplachové vody z dojírny bude mít
3
3
kapacitu 2215 m a se stávajícími jímkami bude celková skladovací kapacita kejdy 7 363 m . Nekontaminovaná
dešťová voda bude vsakována. Bude upravena stávající odchovna mladého dobytka v jižní části areálu a bude
využita k ustájení 41 ks krav v období porodu (49,2 DJ), 44 ks vysokobřezích jalovic (37,4 DJ), 100 ks telat
v rostlinné výživě (28 DJ) a 100 ks telat v mléčné výživě (15 DJ). Objekty chovu prasat zůstanou zachovány beze
změn. Po úpravách areálu bude kapacita farmy 550,6 DJ.
Odůvodnění
Oznámení zpracované podle přílohy č. 4 k zákonu předložilo dne 30. 3. 2015 v souladu s § 6 odst. 1 zákona č.
100/2001 Sb. Zemědělsko - obchodní družstvo se sídlem v Němčicích, Němčice čp. 53, 384 11 Netolice, IČ:
00112968. Zpracovatelem oznámení je Ing. Radek Přílepek, FARMTEC a.s., Chýnovská 1098, 390 02 Tábor, který
je autorizovanou osobou podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení obsahovalo v příloze mimo jiné také návrh
ochranného pásma, vyjádření příslušného stavebního úřadu a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody
z hlediska možného významného vlivu záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky
významných lokalit.
Záměr byl charakterizován jako změna záměru uvedeného v příloze č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., kategorie II bod
1.5 (Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek) a dle ustanovení §
4 odst. 1 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb. změna záměru vlastní kapacitou dosáhne příslušné limitní hodnoty.
Záměr byl dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. podroben zjišťovacímu řízení. Oznámení a informace o zahájení
zjišťovacího řízení ze dne 1. 4. 2015 s čj. KUJCK 25004/2015/OZZL byla elektronicky zveřejněna na
www.cenia.cz pod označením JHC729 a dne 2. 4. 2015 vyvěšena na úřední desce Jihočeského kraje. Obec
Chvalovice zveřejnila tuto informaci na úřední desce dne 8. 4. 2015. Každý mohl své námitky ke zjišťovacímu
řízení uplatnit do 20 dnů od vyvěšení oznámení o zahájení řízení na úřední desce. Ve stejné lhůtě mohly uplatnit
závazná stanoviska dotčené orgány. Krajský úřad obdržel k oznámení celkem 3 vyjádření dotčených správních
úřadů. Veřejnost se k oznámení nevyjádřila. Krajský úřad dospěl k výše uvedenému rozhodnutí na základě
podaného oznámení, umístění záměru, předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí, níže
uvedené charakteristiky záměru a vyjádření dotčených úřadů. Z vyjádření vyplývá, že k záměru nebyly vzneseny
závažné připomínky, které by zásadním způsobem zpochybnily nebo bránily případné realizaci záměru. V rámci
zjišťovacího řízení obdržel Krajský úřad vyjádření a stanoviska těchto dotčených správních úřadů:
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, vyjádření ze dne 13. 4. 2015,
zn.: ČIŽP/42/IPP/1505171.001/15/CDV
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, vyjádření ze dne 14. 4. 2015,
čj.: KHSJC 08759/2015/HOK.CBCK
Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí, stanovisko ze dne 15. 4. 2015, č.j..: ŽP/12457/2015
Tyto uvedené dotčené správní orgány se záměrem souhlasí a připomínky uvedené ve vyjádřeních a stanovisku
mají charakter upozornění a doporučení, případně se týkají povinností vyplývajících z příslušné legislativy. Dotčené
územní samosprávné celky, veřejnost a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona č. 100/2001 Sb. a
ostatní oslovené dotčené orgány se k oznámení nevyjádřily.
Podrobné rozpracování uvedených stanovisek a vyjádření dotčených orgánů:
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice (ČIŽP) ve vyjádření ze dne
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13. 4. 2014 nepožaduje další posuzování záměru a má připomínky vyplývající z platné legislativy. ČIŽP upozorňuje
v případě použití fluorovaných skleníkových plynů jako chladiva u zásobníků mléka na povinnost plnit ustanovení
zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, a
ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 517/2014. Přijatá technicko - organizační opatření
k předcházení emisí pachových látek včetně používaných technologií snižujících emise amoniaku budou uvedena
v provozním řádu zdroje vypracovaném dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím
zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší v platném znění. Bude
vypracován havarijní plán dle vyhlášky MŽP č. 450 /2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a
náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich
škodlivých následků v platném znění a bude předložen vodoprávnímu orgánu ke schválení. S produkovaným
hnojem a kejdou se bude nakládat dle plánu organického hnojení.
Připomínky mají pouze informativní význam pro oznamovatele a jsou součástí platné legislativy.
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje (KHS) ve vyjádření ze dne 13. 4. 2014 nemá významné
připomínky a nepožaduje další posuzování záměru.
Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí ve vyjádření ze dne 15. 4. 2014 požaduje v dalším stupni
projektové dokumentace zpracovat projekt ozelenění areálu a minimalizaci záborů půdy.
Tyto připomínky budou moci být realizovány až v navazujícím řízení a v dalším stupni projektové dokumentace.
Krajský úřad v rámci zjišťovacího řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní
prostředí a zda bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., hodnotil záměr na základě následujících kritérií
uvedených v příloze č. 2 k zákonu: charakteristika záměru, umístění záměru, charakteristika předpokládaných vlivů
záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a řídil se následujícími úvahami.
Stávající zemědělský areál je situován na okraji zástavby obce. Výstavbou nového kravína s mléčnicí, novou
jímkou na kejdu a úpravou stávajícího ustájení mladého dobytka dojde ke zlepšení podmínek, jak pro chovaná
zvířata, tak i pro obsluhu. Dojde k podstatnému navýšení počtu zvířat v areálu a tím k větší spotřebě pitné vody,
krmiv, elektrické energie a dojde k nárůstu obslužné dopravy. Stoupnou emise amoniaku, produkce kejdy a zvýší
se hluk. Farma je zásobena vodou z vlastního vrtu, jehož kvalita a kapacita je dostatečná. Pro snížení emisí
amoniaku budou uplatněny snižující technologie. Navržené ochranné pásmo areálu není rozšiřováno do obytné
zóny, takže lze očekávat, že nedojde ke zvýšení negativního vlivu na blízkou obydlenou zástavbu. Areál je
situován na okraj obce s vjezdem ze silnice Chvalovice – Babice. Většina obhospodařovaných pozemků, na které
bude vyvážena kejda a hnůj a naváženo krmivo, leží severně od obce Chvalovice s možností přímého vjezdu z
areálu na pozemky, takže zvýšení dopravy nebude mít významný vliv na obydlenou část obce. Hluk z nového
objektu bude oproti obytné zástavbě tlumen stávajícími objekty farmy. Lze proto předpokládat, že i v průběhu
výstavby zůstane hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru
staveb pod limitní hladinou pro hluk ze stavební činnosti. Nový zábor zemědělské půdy nebude významný, protože
dojde k využití současné manipulační plochy a k mírnému nárůstu záboru o přiléhající část pozemku.
Příslušný úřad tedy na základě výše uvedeného nepovažuje za nutné, aby záměr byl posuzován podle zákona,
neboť vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví jsou jednoznačně určeny a není potřeba je
v dalším procesu posuzování upřesňovat a doplňovat.
Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, OVSS II, České Budějovice
oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona č. 100/2001 Sb., a to do 15 dnů ode dne
doručení rozhodnutí, podáním učiněným u Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Splnění podmínek podle § 3 písm.
i) bodu 2 zákona č. 100/2001 Sb. musí dotčená veřejnost předložit v odvolání.
Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

„otisk úředního razítka“
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Toto rozhodnutí Jihočeský kraj a Obec Chvalovice bezodkladně zveřejní na své úřední desce nejméně 15
dnů a musí být zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Rozhodnutí je doručováno dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a dle § 25 odst. 3
téhož zákona se písemnost patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu – Jihočeský kraj
považuje za doručenou.
Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů do záznamu o zveřejnění, musí být neprodleně zasláno vyrozumění o
vyvěšení Krajského úřadu – Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Záznam o zveřejnění:

Vyvěšeno dne: …………………………

Sejmuto dne: …………………………

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

Obdrží:
účastníci řízení veřejnou vyhláškou
na doručenku:
Zemědělsko - obchodní družstvo se sídlem v Němčicích, Němčice čp. 53, 384 11 Netolice
Obdrží pro zveřejnění veřejnou vyhláškou nejméně 15 dní:
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor kancelář ředitele, úsek organizační
DS Obec Chvalovice, Chvalovice 45, 384 11 Chvalovice

Obdrží po nabytí právní moci (s vyznačením)
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
DS Zemědělsko - obchodní družstvo se sídlem v Němčicích, Němčice čp. 53, 384 11 Netolice
DS Obec Chvalovice, Chvalovice 45, 384 11 Chvalovice
DS Česká inspekce životního prostředí České Budějovice oblastní inspektorát, U výstaviště 16, P.O.BOX 32,
370 21 České Budějovice
DS Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje České Budějovice, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice
DS Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj, Severní 9, 370 10 České Budějovice
DS MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
DS Městský úřad Netolice, odbor stavební, Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - oddělení ochrany ovzduší a
nakládání s odpady
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VyjádĜení ýIŽP k vlivĤm zámČru „Modernizace farmy Chvalovice“.
Dne 3.4.2015 bylo oblastnímu inspektorátu ýIŽP v ýeských BudČjovicích doruþeno
oznámení zámČru „Modernizace farmy Chvalovice“. Oznamovatelem je ZemČdČlsko –
obchodní družstvo se sídlem v NČmþicích.
PĜedmČtem oznámení je zámČr výstavby stáje pro chov dojnic v tČsném sousedství areálu
stávající farmy v obci Chvalovice, dále výstavba nové skladovací jímky a stavební úpravy
stávajících objektĤ pro chov skotu, zámČr je umístČn na pozemky v k.ú. Chvalovice
u Netolic.
Výstavba probČhne na plochách, které jsou v souþasnosti využívány jako manipulaþní plocha
a také jako orná pĤda, vše bez doprovodné zelenČ.
Ochrana pĜírody
ýIŽP nemáme k pĜedloženému zámČru podle zákona o ochranČ pĜírody žádné pĜipomínky.
Ochrana ovzduší
Celková roþní emise amoniaku bude po realizaci zámČru vyšší než 5 tun, bude se tedy i nadále
jednat o vyjmenovaný stacionární zdroj uvedený v PĜíloze þ. 2 k zákonu þ. 201/2012 Sb.,
o ochranČ ovzduší, v platném znČní – kód 8. Chovy hospodáĜských zvíĜat s celkovou roþní
emisí amoniaku nad 5 t vþetnČ.
Za úþelem pĜedcházení emisí pachových látek budou pĜijata technicko – organizaþní opatĜení
ke snížení tČchto emisí. PĜijatá opatĜení vþetnČ používaných technologií snižujících emise
amoniaku budou uvedena v provozním Ĝádu zdroje vypracovaném dle vyhlášky
þ. 415/2012 Sb., o pĜípustné úrovni zneþišĢování a jejím zjišĢování a o provedení nČkterých
dalších ustanovení zákona o ochranČ ovzduší.
ýIŽP upozorĖuje v pĜípadČ použití fluorovaných skleníkových plynĤ jako chladiva
u zásobníkĤ mléka na povinnost plnit ustanovení zákona þ. 73/2012 Sb., o látkách, které
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poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, a ustanovení NaĜízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) þ. 517/2014.
ýIŽP nemá z hlediska ochrany ovzduší k pĜedloženému oznámení další pĜipomínky.
Ochrana vod
ýIŽP z vodohospodáĜského hlediska s realizací pĜedloženého zámČru souhlasí za
pĜedpokladu, že ZOD se sídlem v NČmþicích pro uvedený objekt zpracuje havarijní plán dle
vyhlášky MŽP þ. 450 /2005 Sb. v platném znČní a pĜedloží vodoprávnímu úĜadu ke schválení.
Odpadové hospodáĜství
V kapitole B.III.3. Odpady je uveden pĜehled odpadĤ z fáze výstavby, provozu a pĜípadné
havárie (kat. þ. odpadu, kategorie odpadu, název odpadu), jsou naznaþeny zpĤsoby nakládání
s odpady, výkopová zemina bude využita k terénním úpravám okolí objektĤ. Bude
produkován hnĤj a kejda, s tČmito materiály se bude nakládat jako s organickým hnojivem
dle plánu organického hnojení. Nakládání s úhyny zvíĜat bude probíhat v souladu se zákonem
þ. 166/1999 Sb., o veterinární péþi.
Z pohledu zákona þ. 185/2001 Sb., o odpadech, v úþinném znČní, nemá ýIŽP k pĜedloženému
oznámení zámČru žádné zásadní pĜipomínky.

Otisk razítka

Ing. Vladimír Jiráþek
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