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Rozhodnutí
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice, jako příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 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“), na základě oznámení podaného ZEAS
AGRO a.s. RÁBÍN, Malovice 31, 384 11 Netolice, IČO 251 82 421, vyjádření dotčených správních orgánů
a kritérií pro zjišťovací řízení uvedených v příloze č. 2 k zákonu,
rozhodl
podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr „Stavební úpravy stáje OMD se změnou využívání na stáj
pro výkrm brojlerů – farma Rábín“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován
podle zákona.
1. Identifikační údaje
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 k zákonu:
Stavební úpravy stáje OMD se změnou využívání na stáj pro výkrm brojlerů – farma Rábín
Ve smyslu § 4 odst. 1, písm. c) zákona se jedná o významnou změnu záměru k bodu 69 – „Zařízení k chovu

hospodářských zvířat s kapacitou od stanoveného počtu dobytčích jednotek. (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé
hmotnosti)“ - tj. 50 DJ, kategorie II přílohy č. 1 k zákonu.
Kapacita (rozsah) záměru:
Předmětem záměru jsou stavební úpravy stávající stáje OMD na halu pro výkrm brojlerů. V upravené hale bude
umístěno 21 900 ks kuřat, tj. 43,8 DJ, ustájení bude na podestýlce. Skot ze stávajícího objektu OMD bude
přesunut do nově postavené stáje pro mladý dobytek. Po realizaci záměru bude celkový zástav farmy 113,59
DJ.
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Farma Rábín
Zástav
Stáj pro mladý dobytek
telata 3–6 měsíců
jalovice 6–10 měsíců
jalovice 10–12 měsíců
jalovice 12–13 měsíců
jalovice 13–15 měsíců
Jalovice 15–16 měsíců
SO01 (dříve OMD)
kuřata
Celkem

Stávající stav
ks
DJ

Navrhovaný stav
ks
DJ

37
39
31
25
20
17

8,51
12,48
12,4
12,5
12
11,9

37
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8,51
12,48
12,4
12,5
12
11,9

0

0
69,79

21900

43,8
113,59

Umístění záměru:
Kraj:
Obec:
Katastrální území:
Pozemky KN p. č.:

Jihočeský
Malovice
Malovice u Netolic
st. 134

Oznamovatel:
ZEAS AGRO a.s. RÁBÍN, Malovice 31, 384 11 Netolice, IČO 251 82 421
Zpracovatel oznámení:
RNDr. Irena Dvořáková držitelka autorizace dle § 19 zákona
2. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
V zemědělském areálu farmy Rábín v obci Malovice se nachází stáj OMD a nově postavená stáj pro mladý
dobytek. Po zkolaudování bude do této nové stáje přesunut všechen skot. Stávající stáj OMD bude nevyužívaná,
proto se oznamovatel rozhodl pro její stavební úpravy a využití pro chov brojlerů. V nové hale bude umístěno
21 900 ks kuřat. Ustájení bude na podestýlce (stelivová sláma).
3. Stručný popis technického a technologického řešení:
SO01 – Hala pro kuřata.
Záměrem jsou stavební úpravy stávající stáje OMD na halu pro výkrm brojlerů. Objekt bude mít obdélníkový
tvar se sedlovou střechou. Před objektem je zpevněná manipulační plocha a na boční straně haly budou osazena
krmná sila. Technické zázemí bude umístěné ve stávající přístavbě u OMD. Hala bude napojena
na stávající vnitroareálové komunikace a inženýrské sítě. Dojde k odstranění střešní krytiny a krovu,
k nadezdění obvodových stěn stáje a zhotovení nové střechy. Stávající podlahy budou z části vybourány
a přebetonovány do roviny. Podhled v hale bude tvořen z PIR panelů. Ve štítě budou umístěná vrata
a odtahové ventilátory. Na bočních stěnách budou osazeny ventilační klapky a ve střeše ventilační komíny.
Podlahy budou betonové, nepropustné a izolované. Zakrmování bude probíhat krmnými linkami z krmných sil a
napájení pomocí napájecích linek s niply. Ustájení bude volné na podestýlce. Větrání zajišťují ventilátory
ve střeše a ve štítě haly. Vytápění bude teplovodní. Podestýlka bude vyhrnována a nakládána uvnitř haly
s okamžitým odvozem v kontejneru na hnojiště mimo areál. Chov bude turnusový.
Odůvodnění
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení kritérií
uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:
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I. Charakteristika záměru
Předmětem záměru jsou stavební úpravy stávající stáje OMD na halu pro výkrm brojlerů s kapacitou
21 900 ks. Skot z objektu OMD bude přesunut do nově postavené stáje pro mladý dobytek (nyní před kolaudací).
Po realizaci záměru bude celkový zástav farmy 113,59 DJ.
II. Umístění záměru
Záměr bude realizován ve stávajícím areálu farmy Rábín na jihozápadě obce Malovice.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
Vlivy na obyvatelstvo, veřejné zdraví a sociální a ekonomické vlivy
Farma se nachází mimo souvislou zástavbu, nejbližší objekt k bydlení je v areálu (cca 150 m od nové haly),
další jsou vzdáleny minimálně 380 m severním a jižním směrem. Předpokládané emise amoniaku nejsou
vzhledem k chráněné zástavbě obce významné. Realizací záměru nedojde k výraznému navýšení četnosti
dopravy v území. Vliv záměru na obyvatelstvo a veřejné zdraví nebude významný.
Vlivy na ovzduší a klima
Přílohou oznámení záměru je rozptylová studie, kterou zpracoval Ing. Leoš Slabý v červenci 2020. Z výsledků
rozptylové studie je zřejmé, že po realizaci záměru může být krátkodobě překračován nejnižší udávaný spodní
okraj rozmezí čichového prahu amoniaku pro citlivé osoby, který je 26,6 μg/m3 – maximální zjištěná koncentrace
72,117 μg/m3 v bodě 2001 je dle výpočtu dosahována po dobu 6 hodin za rok. Výpočet je však zatížen značnou
nejistotou, k postřehnutelným vjemům by došlo při souhře opravdu nepříznivých emisních
a rozptylových podmínek a u citlivějších osob. Záměrem se situace v území významně nezmění.
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Způsob dopravního zásobování farmy se téměř nezmění. Nová zařízení – vzduchotechnické jednotky zajišťující
nucené větrání, nebudou významným zdrojem hluku.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Zdrojem vody v areálu jsou vrty. Realizací záměru nedojde ke změně v systému odběru vody, zvýší se pouze
množství odebírané vody. Povolený odběr vody z vrtů však není nutné navyšovat. Močůvka je svedena
do jímky, která je vyvážena na vlastní pozemky jako hnojná zálivka, hnůj je přemisťován na nedaleké kruhové
hnojiště, odkud je odvážen na bioplynovou stanici nebo na vlastní zemědělské pozemky. Dešťové vody jsou
vsakovány. Vliv záměru na vody bude zanedbatelný a nevýznamný.
Vlivy na půdu a krajinu
Záměr se nachází ve stávajícím zemědělském areálu. Není nutné žádat o vynětí pozemků ze zemědělského
půdního fondu. Podestýlka z chovu kuřat bude vyhrnována v hale s nakládáním uvnitř haly a okamžitě odvážena
v kontejneru na hnojiště mimo areál, odkud bude dále rozvážena na pozemky v souladu s plánem hnojení.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vzhledem k povaze záměru se nepředpokládají negativní vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Nepředpokládá se významný vliv záměru na faunu a floru. Stavební úpravy budou prováděny ve vlastním areálu
farmy, kde je území výrazně ovlivněno činností člověka. V lokalitě záměru nebyly zjištěny žádné druhy fauny
a flory chráněné ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Proces posuzování vlivů na životní prostředí posuzuje realizaci záměru z hlediska akceptovatelnosti a únosnosti
území. Z hlediska tohoto nebyl nalezen natolik závažný faktor, který by bránil realizaci předloženého záměru
při předpokladu plnění všech relevantních povinností daných platnou legislativou. Zhodnoceny byly v rámci
záměru všechny vstupy a výstupy, které s provozem záměru souvisí. V místě záměru nebyly shledány žádné
významné prvky či překážky, které by bránily realizaci záměru. Cílem oznámení bylo hodnocení a posouzení
možného vlivu záměru na jednotlivé složky životního prostředí. Na základě kritického zhodnocení dostupných
informací lze konstatovat, že za předpokladu splnění všech preventivních opatření nebude provoz záměru
představovat navýšení vlivu na životní prostředí ani zdraví obyvatel oproti stávajícímu stavu. V oznámení záměru
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jsou konkretizovány všechny charakteristiky a ukazatele vlivů záměru na životní prostředí požadované v příloze
č. 3 k zákonu. Na základě vyhodnocení kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu, oznámení záměru
a vyjádření k němu uplatněných, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný negativní vliv
na životní prostředí a nepodléhá posuzování podle zákona. Celkově byly v oznámení negativní vlivy realizace
záměru na jednotlivé složky životního prostředí vyhodnoceny jako akceptovatelné.
2. Úkony před vydáním rozhodnutí:
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice, který je příslušným úřadem podle § 22 písm. a) zákona, obdržel dne 5. 8. 2020
oznámení záměru „Stavební úpravy stáje OMD se změnou využívání na stáj pro výkrm brojlerů – farma Rábín“,
které podala společnost ZEAS AGRO a.s. RÁBÍN, Malovice 31, 384 11 Netolice, IČO 251 82 421. Předložené
oznámení splňovalo náležitosti dle § 6 odst. 4 zákona, proto příslušný úřad zahájil zjišťovací řízení dopisem
č. j. KUJCK 101044/2020 ze dne 13. 8. 2020. Informace o zahájení zjišťovacího řízení byla v souladu s § 16
zákona zveřejněna na úřední desce Jihočeského kraje dne 14. 8. 2020, na úřední desce obce Malovice dne
17. 8. 2020. V téže lhůtě bylo oznámení rozesláno k vyjádření dotčeným správním orgánům a dotčeným
územním samosprávným celkům. Rovněž byly oznámení záměru a informace o probíhajícím zjišťovacím řízení
zveřejněny na internetových stránkách agentury CENIA, česká informační agentura životního prostředí
(http://www.cenia.cz/eia), kód záměru JHC945 a na stránkách Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru
životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Lhůta pro vyjádření k oznámení byla do 13. 9. 2020.
Cílem zjišťovacího řízení je u záměrů a jejich změn uvedených v § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona zjištění, zda
mohou mít významný vliv na životní prostředí, případně zda mohou samostatně nebo ve spojení s jinými záměry
významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a zda budou posuzovány podle zákona.
Při určování, zda záměr nebo jeho změna může mít významné vlivy na životní prostředí, přihlíží příslušný úřad
vždy k povaze a rozsahu záměru, k jeho umístění, k obdrženým vyjádřením a k okolnosti, zda záměr nebo jeho
změna dosahuje svou kapacitou limitních hodnot uvedených v příloze č. 1 k zákonu u záměrů příslušného druhu
kategorie II.
3. Podklady pro vydání rozhodnutí:
➢
➢

Oznámení záměru „Stavební úpravy stáje OMD se změnou využívání na stáj pro výkrm brojlerů – farma
Rábín“, které zpracovala RNDr. Irena Dvořáková držitelka autorizace dle § 19 zákona
Vyjádření uvedená v bodě 4.

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v rámci zjišťovacího řízení:
➢
➢
➢
➢

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, vyjádření ze dne 4. 9. 2020,
zn. ČIŽP/42/2020/4352
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, vyjádření ze dne
1. 9. 2020, č. j. KHSJC 24451/2020/HOK.PI-PT-ST
Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 3. 9. 2020 č. j. ŽP: 39228/2020
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení ochrany ovzduší
a nakládání s odpady, vyjádření ze dne 1. 9. 2020 č. j. KUJCK 109156/2020

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení ochrany ovzduší
a nakládání s odpady nemá k záměru připomínky. Pouze upozorňuje, že z hlediska zařazení do kategorie zdrojů
znečišťování ovzduší podle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů, se jedná o vyjmenovaný stacionární zdroj – dosahuje limitů uvedených pod bodem 8. „Chov
hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně“.

Vypořádání: Upozornění obsažené ve vyjádření bude řešeno v rámci dalších řízení vedoucích k povolení záměru.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice (dále také ČIŽP) z hlediska ochrany
ovzduší ve svém vyjádření uvádí, že v oznámení je navrženo na základě výsledků výpočtů stanovit ochranné
pásmo v okolí zdroje jako izolinii dosahované krátkodobé imisní koncentrace amoniaku ve výši 100 μg/m 3.
V ochranném pásmu lze očekávat určité zhoršení ovzduší - tj. přítomnost zápachu. Vzhledem k uvedeným faktům
doporučuje ČIŽP, na základě výsledků výpočtů, stanovit ochranné pásmo v okolí zdroje jako izolinii dosahované
krátkodobé imisní koncentrace amoniaku ve výši 70 μg/m3.
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Z hlediska ochrany vod ČIŽP uvádí následující: „Napájení bude pomocí napájecích linek s niply ze stávajícího
areálového rozvodu, tj. odběr ze stávajících vrtů VH2 a VH3 na p.p.č. 105/9 a 105/7 v k.ú. Malovice – povolen
odběr v celkovém množství max. 38 000 m3/rok, 3 120 m3/měs., 1,8 l/s. Dle výpočtu bude předpokládaný odběr
v množství cca 880 m3/rok (výpočet dle ČSN 75 5490). Dle výpočtu „směrných čísel roční potřeby vody“ přílohy
č. 12 k vyhlášce č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhl. MZ č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon
č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, se vychází ze směrného čísla IX. Hospodářská
zvířata a drůbež, „drůbež“ na 100 ks v průměru za rok: bod 61. slepice, perličky – 11 m3/100 ks/rok. Při
celoročním turnusovém výkrmu pro 21 900 ks brojlerů se vypočítá předpokládaná potřeba vody v množství 2
409 m3/rok (tj. 11 000 l x 21 900 ks: 100 ks). Výpočet uvedený v oznámení nesouhlasí s výpočtem
dle směrných čísel roční spotřeby vody. Množství spotřeby vody z vodních zdrojů pro technologii napájení a pro
očistu po vyskladnění je tedy dostatečně zajištěné.“
ČIŽP nepožaduje další posuzování záměru.

Vypořádání: Dle výpočtu ČIŽP je množství spotřebované vody vyšší. V obou případech je však očekávané
množství spotřeby vody pro provoz farmy dostatečně zajištěno.
Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí nemá k záměru připomínky.

Vypořádání: Vzhledem k obsahu ponecháno bez komentáře.
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích s obsahem oznámení záměru
souhlasí.

Vypořádání: Vzhledem k obsahu ponecháno bez komentáře.
Žádné obdržené vyjádření neobsahovalo požadavek na posuzování záměru. Dotčené územní samosprávné celky
ani veřejnost se k oznámení nevyjádřily. Na základě vyhodnocení kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel
příslušný úřad k závěru, že vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví jsou jednoznačně
určeny a není potřeba je v dalším procesu posuzování upřesňovat a doplňovat. Výstavbou ani provozem záměru
nedojde k významnému zásahu do životního prostředí, ani nedojde k ohrožení zdraví obyvatel. V oznámení
záměru jsou konkretizovány všechny charakteristiky a ukazatele vlivů záměru na životní prostředí požadované
v příloze č. 3 k zákonu. Příslušný úřad na základě výše uvedeného nepovažuje za nutné, aby záměr byl
posuzován podle zákona.
Poučení
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, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení
podáním učiněným u Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví,
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona musí
dotčená veřejnost doložit v odvolání.

Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru

Obec Malovice žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem
(minimálně 15 dnů) a poté o zaslání vyrozumění o vyvěšení Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru
životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce
Krajského úřadu Jihočeského kraje a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem
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Naše č. j.: KUJCK 114826/2020
po vyvěšení
za doručenou.

na

úřední

desce

Sp. zn.: OZZL 98014/2020/pezo SO
Krajského

úřadu

Jihočeského

kraje

se

písemnost

považuje

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: ……………………………………………………

Rozdělovník
Oznamovatel:
• ZEAS AGRO a.s. RÁBÍN, Malovice 31, 384 11 prostřednictvím DS
Obdrží se žádostí o zveřejnění po dobu nejméně 15 dnů
• Jihočeský kraj prostřednictvím: Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor kancelář ředitele, úsek
organizační, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
• Obec Malovice, Malovice 5, 384 11 Netolice prostřednictvím DS
Dotčené správní úřady a samosprávné celky
• Jihočeský kraj, k rukám člena rady pana Pavla Hrocha, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice
• Městský úřad Netolice, odbor hospodářský a životního prostředí, Mírové náměstí 208
384 11 Netolice prostřednictvím DS
• Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice prostřednictvím
•
•
•

DS

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, územní pracoviště
Prachatice, Hradební 435, 383 01 Prachatice prostřednictvím DS
Oblastní inspektorát ČIŽP, U Výstaviště 16, P.O. BOX 32, 370 21 České Budějovice prostřednictvím DS
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj, Severní 9, 370 10 České
Budějovice prostřednictvím DS

Na vědomí:
• Městský úřad Netolice, odbor stavební úřad, Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice prostřednictvím DS
Obdrží po nabytí právní moci:
• ZEAS AGRO a.s. RÁBÍN, Malovice 31, 384 11 prostřednictvím DS
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