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BEMAGRO s.r.o., Malonty

Proces posuzování vlivĤ na životní prostĜedí se v ýeské republice Ĝídí zákonem
þ. 100/2001 Sb., v platném znČní.
ZámČr patĜí do kategorie II / bod 69.
PĜíslušným úĜadem je Krajský úĜad Jihoþeského kraje.

Zpracovatelka oznámení : RNDr. Irena DvoĜáková
Slezská 549, 537 05 Chrudim
tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz
Doklad o autorizaci podle § 19 zákona þ. 100/2001 Sb., v platném znČní :
-

osvČdþení odborné zpĤsobilosti k posuzování vlivĤ na životní prostĜedí vydáno MŽP
ýR dne 16.9.1998 pod þ.j. 7401/905/OPVŽP/98, þ. autorizace 31986/ENV/16

Obrázek na str. 1 a 2 : Obrázek a logo firmy (zdroj : bemagro.cz)
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VYSVċTLENÍ ZKRATEK
B(a)P

Benzo(a)pyren

BOZP

Bezpeþnost a ochrana zdraví pĜi práci

BPEJ

Bonitovaná pĤdnČ ekologická jednotka

þ.h.p.

ýíslo hydrologického poĜadí

þ.p.

ýíslo popisné

ýHMÚ

ýeský hydrometeorologický ústav

ýOV

ýistírna odpadních vod

DJ

Dobytþí jednotka

EVL

Evropsky významná lokalita

k.ú.

Katastrální území

kat.þ.

Katalogové þíslo

MZem

Ministerstvo zemČdČlství

MŽP

Ministerstvo životního prostĜedí

NH3

Amoniak

NN

Nízké napČtí

NO2

Oxid dusiþitý

NPP

Národní pĜírodní památka

NPR

Národní pĜírodní rezervace

p.þ.

Parcelní þíslo

PM10, PM2,5

Suspendované þástice, frakce 10 a 2,5 µm

PO

Požární ochrana

RBC

Regionální biocentrum

RBK

Regionální biokoridor

SO

Stavební objekt

st.

Parcelní þíslo - stavební parcela

ÚSES

Územní systém ekologické stability

ZPF

ZemČdČlský pĤdní fond

Nejsou uvedeny všeobecnČ známé a bČžnČ používané zkratky – napĜ. fyzikální jednotky.
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SEZNAM PRÁVNÍCH PěEDPISģ
Pro vypracování oznámení byly použity zejména následující právní pĜedpisy :
Zákon þ. 114/1992 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny
Zákon þ. 258/2000 Sb., o ochranČ veĜejného zdraví
Zákon þ. 100/2001 Sb., o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí
Zákon þ. 254/2001 Sb., o vodách a o zmČnČ nČkterých zákonĤ
Zákon þ. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
Zákon þ. 201/2012 Sb., o ochranČ ovzduší
Zákon þ. 541/2020 Sb., o odpadech
NaĜízení vlády þ. 272/2011 Sb., o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými úþinky hluku a vibrací
Vyhláška MŽP þ. 395/1992 Sb., kterou se provádČjí nČkterá ustanovení zákona
þ. 114/1992 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny
Vyhláška MŽP þ. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a
náležitostech havarijního plánu, zpĤsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich
zneškodĖování a odstraĖování jejich škodlivých následkĤ
Vyhláška MZem þ. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních tokĤ a
zpĤsob provádČní þinností souvisejících se správou vodních tokĤ
Vyhláška MŽP þ. 415/2012 Sb., o pĜípustné úrovni zneþišĢování a jejím zjišĢování a o
provedení nČkterých dalších ustanovení zákona o ochranČ ovzduší
Vyhláška MZem þ. 377/2013 Sb., o skladování a zpĤsobu používání hnojiv
Vyhláška MŽP þ. 8/2021 Sb., Katalog odpadĤ
Všechny pĜedpisy byly použity v platném znČní k datu zpracování oznámení.
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ýÁST A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

OZNAMOVATEL
Obchodní firma :

BEMAGRO s.r.o.

Iý :

600 71 222

Sídlo :

þ.p. 101, 382 91 Malonty

OprávnČný zástupce :

Ing. Martin Všechovský, jednatel
bydlištČ : Topolová 577, 431 51 Klášterec nad OhĜí
tel. : 601 122 991, 604 400 757
e-mail : martin.vsechovsky@bemagro.cz

ýÁST B.

ÚDAJE O ZÁMċRU

B.I. Základní údaje
B.I.1. Název zámČru a jeho zaĜazení podle pĜílohy þ. 1
„Malonty - ZimovištČ“ - kategorie II, bod 69.
B.I.2. Kapacita zámČru
ZámČrem je demolice stávajících stájí na p.þ.st. 161 a st. 162 v k.ú. Malonty, a
výstavba dvou nových stájí sloužící jako zimovištČ.
ZimovištČ - obČ stavby mají dohromady kapacitu 400 ks matek + 400 ks telat, kotcové
ustájení se stelivovým systémem (každé zimovištČ pro 200 ks matek a 200 ks telat).
Celková ustájovací kapacita v areálu se zvýší o 141,8 dobytþích jednotek.

B.I.3. UmístČní zámČru
Kraj Jihoþeský.
Obec Malonty.
Katastrální území Malonty [691127].
Dotþené pozemky : p.þ.st. 161 a st. 162, a dále p.þ. 494/1, 2252 a 2253.
ZámČr bude realizován ve stávajícím zemČdČlském areálu – na farmČ v Malontech,
kde je stĜedisko chovu masného skotu.
Jedná se o zastavČné území.
Pozemky jsou ve vlastnictví spoleþnosti BEMAGRO s.r.o., Malonty.
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Obrázek 3 : Orientaþní umístČní zámČru (zdroj : mapy.cz)

Obrázek 4 : UmístČní zámČru (zdroj : mapy.cz)
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ZámČr je dle stanoviska pĜíslušného úĜadu územního plánování - MČstského úĜadu
Kaplice, odboru životního prostĜedí, územního plánování a památkové péþe, v souladu s
vydanou územnČ plánovací dokumentací, a tedy v souladu se zámČry územního plánování
v dotþeném území, viz pĜíloha þ. 1 oznámení.

B.I.4. Charakter zámČru a možnost kumulace vlivĤ s jinými zámČry
ZámČrem je demolice stávajících stájí a výstavba dvou nových stájí, které budou
sloužit jako zimovištČ pro skot.
Souþástí výstavby budou nezbytné zpevnČné plochy.
Jedná se o stavby trvalé.
ObČ stavby mají dohromady kapacitu 400 ks matek + 400 ks telat, kotcové ustájení
se stelivovým systémem (každé zimovištČ pro 200 ks matek a 200 ks telat).
Jiný zámČr, s kterým by mohlo dojít ke kumulaci vlivĤ, není dle dostupných informací
v zájmovém území pĜipravován.
(zdroj : portal.cenia.cz, k datu 10.2.2021)

B.I.5. ZdĤvodnČní umístČní zámČru, pĜehled variant s odĤvodnČním výbČru
Realizace zámČru je podnikatelským projektem vedení spoleþnosti BEMAGRO s.r.o.
ZámČr bude realizován ve stávajícím zemČdČlském areálu.
Nové objekty budou napojeny na stávající vnitroareálové komunikace a inženýrské
sítČ.
Realizací zámČru dojde k vytvoĜení kvalitního ustájení zvíĜat po dobu zimního období
a zajištČní patĜiþného welfare - z hlediska zooveterinárního, ekonomického a hygienického.
Z uvedených podmínek vyplývají i kapacity nových stájí.
Varianty zámČru nejsou zvažovány.

B.I.6. Struþný popis technického a technologického Ĝešení zámČru
Spoleþnost BEMAGRO s.r.o. má sídlo v obci Malonty (þ.p. 101).
Spoleþnost vznikla v roce 1994 z bývalých státních statkĤ. Dnes hospodaĜí na
bezmála dvou tisících hektarech v podhĤĜí Novohradských hor. VČtšinu rozlohy zaujímají
louky a pastviny, orná pĤda tvoĜí témČĜ jednu þtvrtinu - 470 hektarĤ. ZpĤsob hospodaĜení je
urþen pĜírodními podmínkami – nadmoĜská výška je vČtšinou mezi 600 - 700 m n.m. a
prĤmČrný roþní úhrn srážek pĜesahuje 700 mm.
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Vize spoleþnosti je EKOLOGICKÉ HOSPODÁěSTVÍ, harmonie mezi pĜírodou a
zemČdČlstvím.
Spoleþnost se skládá z nČkolika bunČk. DvČ základní jsou Rostlinka a Chov zvíĜat,
k tČm menším patĜí Malá rostlinka, Mlékárna a Krajina, a samostatnou buĖkou je i správa
podniku (Zázemí).
V Chovu zvíĜat je nejvýznamnČjším provozem chov dojnic na farmČ v MeziĜíþí.
PĤvodní holštýnské plemeno je kĜížením postupnČ pĜevádČno na þeskou þervenou straku,
která je pro ekologický chov vhodnČjší. PĜes 300 krav se v létČ pase v širokém okolí farmy,
v zimČ využívají nejbližší pastviny jako výbČh. ZvíĜata jsou pĜevážnČ krmena trávou, senáží a
senem, telátka jsou chována ve skupinách a krmena mlékem, zvíĜata nejsou odrohovávána,
léky nejsou podávány z preventivních dĤvodĤ atd. V Malontech jsou odchovávány
þervenostrakaté jalovice a je zde i farma pro masný skot.
(zdroj : bemagro.cz)
ZÁMċR
ZámČrem je vybudování zimovištČ v zemČdČlském areálu spoleþnosti BEMAGRO
s.r.o. v obci Malonty.
Úþelem užívání stavby budou 2 objekty zimovištČ pro masný skot.
ZimovištČ - obČ stavby mají dohromady kapacitu 400 ks matek + 400 ks telat, kotcové
ustájení se stelivovým systémem.
Celková ustájovací kapacita v areálu se zvýší o 141,8 dobytþích jednotek.
Souþástí výstavby budou nezbytné zpevnČné plochy.
PARAMETRY STAVBY
-

-

-

-

zastavČná plocha

obestavČný prostor

užitná plocha

poþet funkþních jednotek

SO 01 - ZimovištČ

= 3 017,75 m2

SO 02 - ZimovištČ

= 3 017,75 m2

SO 03 - ZpevnČná plocha

= cca 1 400,00 m2

SO 01 - ZimovištČ

= 28 478,63 m3

SO 02 - ZimovištČ

= 28 478,63 m3

SO 01 - ZimovištČ

= 2 880,66 m2

SO 02 - ZimovištČ

= 2 880,66 m2

SO 01 - ZimovištČ

= 1 (10 skupin + 6 skupin)

SO 02 - ZimovištČ

= 1 (8 skupin)
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Napojení na stávající dopravní infrastrukturu bude provedeno pĜes stávající areál a
zĤstane beze zmČny.
Pro napojení na technickou infrastrukturu budou využity stávající pĜípojky (vedení)
vody a NN - ze stávajícího areálu jako doposud.

ARCHITEKTONICKÉ ěEŠENÍ
SO 01 a SO 02 - ZimovištČ - obdélníkový zastĜešený objekt.
Pohledové plochy této úþelové stavby budou z betonu.
StĜecha bude mít barvu þernou.
Maximální výška stavby bude 13,70 m.
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTģ
Stavební Ĝešení
SO 01 a SO 02 - ZimovištČ - ocelové rámy s železobetonovou monolitickou
konstrukcí stČn, zastĜešená sedlovou stĜechou - jedna stĜešní rovina pĜetažena pĜes druhou,
o maximální výšce 13,70 m. StĜechu budou tvoĜit ocelové rámy s ocelovými vaznicemi a
stĜešní krytinou. Podlahy zimovištČ budou provedeny jako nepropustné - betonová deska
bude opatĜena hydroizolaþním souvrstvím.
Konstrukþní a materiálové Ĝešení
SO 01 a SO 02 - ZimovištČ - konstrukce stáje vyhovuje podmínkám prostĜedí pro
chov skotu. Stáj bude tvoĜena ocelovou rámovou konstrukcí. StČny monolitické
železobetonové - pohledový beton. Podlaha betonová. StĜecha bude tvoĜena ocelovými rámy
a vazniþkami o sklonu 20°. StĜecha bude tvoĜena plechovou krytinou.
Mechanická odolnost a stabilita
Založení objektu stáje bude na betonových patkách a pasech.
Detailní statický posudek bude doložen v další þásti projektových dokumentací.
Tabulka 1 : Kapacitní údaje - výpoþet kapacity DJ - STÁVAJÍCÍ STAV, vþ. mapky
Výpoþet kapacity dle vyhlášky þ. 377/2013 Sb., v platném znČní
ýíslo stáje

Stáj

Ustájení

Parc. þ.

1

ZimovištČ

stelivové

st. 161

2

Porodna

stelivové

3

Telata

v boudách

Kategorie

Kapacita (ks)

PĜepoþet

Poþet DJ

Krávy

170

1,30

221

Jalovice

130

0,94

122,2

st. 162

Krávy

80

1,30

104

2252, 2253

Telata

100

0,23

CELKEM

480 ks

10

23
470,2 DJ
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Tabulka 2 : Kapacitní údaje - výpoþet kapacity DJ - NOVÝ STAV, vþ. mapky
Výpoþet kapacity dle vyhlášky þ. 377/2013 Sb., v platném znČní
ýíslo stáje

Stáj

Ustájení

1a2

ZimovištČ

stelivové

Parc. þ.

Kategorie

Kapacita (ks)

PĜepoþet

Poþet DJ

st. 161, st. 162,

Krávy

400

1,30

520

2252, 2253 a 494/1

Telata

400

0,23

92

CELKEM

800 ks

11

612 DJ
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TECHNOLOGICKÉ ěEŠENÍ
Ve stájích se bude nacházet pouze technologie ustájení skotu - kotcové ustájení.
Vyhrnování chlévské mrvy bude provádČno cca 2x za sezónu, jak je to u tČchto
staveb obvyklé (hluboká podestýlka). Vyhrnování krmišĢ bude provádČno cca 4x týdnČ do
pĜistaveného auta. Auto zajede i v pĜípadČ vyhrnování podestýlky pĜímo do stáje a materiál
budou rovnou odvážen na místo urþené provozovatelem (polní hnojištČ, pole, jiné hnojištČ na
farmČ atd.).
Pouze výjimeþnČ mĤže dojít k vyhrnutí pĜed stáje na severní stranČ, kde bude
zpevnČná plocha. Tato plocha bude odkanalizována - pĜi možném výskytu kontaminovaných
dešĢových ploch do stávající jímky na p.þ. 231 (vedle silážních žlabĤ) stávajícím potrubím
jako doposud.
Stáje budou provozovány cca 4 mČsíce v roce - jedná se o zimovištČ, a to v termínu
od cca poloviny prosince do poloviny dubna. V ostatních mČsících jsou zvíĜata na pastvinách
na pozemcích investora.
ZámČrem dochází ke zkvalitnČní odchovu masného skotu na stávající farmČ.

Posouzení zaĜízení s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) není nutné zaĜízení nespadá pod zákon þ. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znČní.
OBSLUHA
NepĜedpokládá se pĜijímání nových pracovníkĤ.
OPATěENÍ K PROVOZU
PĜi provozování budou dodržována opatĜení preventivního charakteru, ke kterým patĜí
zejména :
-

zajištČní potĜebné úrovnČ provozních pĜedpisĤ

-

pravidelné proškolení pracovníkĤ zaĜízení - 1x roþnČ

-

pravidelné provádČní kontroly a údržby technologického vybavení, mechanizace a
dopravních prostĜedkĤ
Pro stávající provoz je vydán a schválen dokument :
HAVARIJNÍ PLÁN - BEMAGRO s.r.o. - dle zákona þ. 254/2001 Sb., o vodách,

v platném znČní, ze dne 30.8.2018.
V souvislosti se zámČrem bude dokument aktualizován, aby odpovídal novému
provoznímu stavu.
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STAVEBNÍ PRÁCE
Realizace staveb bude provedena na místČ využívaných stávajících staveb urþených
pro chov skotu.
Demoliþní práce probČhnou dle dokumentace schválené ve vlastním Ĝízení.
Stavební práce budou znamenat výstavbu dvou nových objektĤ, vþ. instalace
pĜíslušné technické infrastruktury, a nezbytných zpevnČných ploch.
Veškeré stavební práce budou probíhat výhradnČ ve stávajícím areálu.
Ochrana životního prostĜedí pĜi stavebních pracích :
StaveništČ nepĜekroþí hranici areálu.
Zábory budou doþasné.
Pro stavební práce se vzhledem k charakteru výstavby pĜedpokládá standardní odbČr
vody.
Voda bude odebírána ze stávajícího areálového rozvodu.
PrĤmČrnČ se bude stavební þinnosti úþastnit cca 10 pracovníkĤ dennČ, kteĜí budou
využívat sociální zázemí v areálu. PĜi uvažované spotĜebČ vody na jednoho pracovníka ve
výši 120 l/den (s využitím vyhlášky MZem þ. 428/2001 Sb., v platném znČní) bude celková
spotĜeba vody pro pitné a sociální úþely pracovníkĤ 1,2 m3 dennČ.
Pro pitné úþely bude používána voda balená.
Standardní bude také odbČr elektrické energie - napojení elektĜiny pro provádČní
prací bude zajištČno ze stávajících zdrojĤ.
BČhem výstavby budou spotĜebovávány bČžné stavební výrobky a také materiály
typu : cement, písek, štČrk, betonové smČsi, hutní materiál, dĜevo, izolaþní a penetraþní
pĜípravky, klempíĜské prvky, stĜešní krytina – opČt ve standardním množství.
Dovoz stavebních hmot a materiálu bude zajištČn z nejbližších možných lokalit.
Zdrojem urþitého zneþištČní ovzduší v dobČ stavebních prací bude vlastní prostor
staveništČ a provádČná þinnost - s doþasným pĤsobením - vyšší prašnost v takovém pĜípadČ
bude neprodlenČ odstranČna v rámci úklidu, na což bude ze strany investora kladen dĤraz.
V období stavby nebudou vznikat technologické odpadní vody v pravém slova
smyslu, ale možnost vzniku kontaminace vod souvisí s dopravou - bČžnými preventivními
kontrolami technického stavu vozidel lze ve vČtšinČ pĜípadĤ možné kontaminaci vody
pĜedejít, pĜípadnČ výraznČ snížit jejich pravdČpodobnost.
DoplĖování pohonných hmot a provozních kapalin nebude v areálu provádČno.
V prostoru stavebních prací bude dostateþné množství sanaþních prostĜedkĤ.
PĜi pĜípadném zasažení pĤdy (napĜ. pĜi dopravní nehodČ) bude tato okamžitČ
odtČžena, kontaminovaný materiál uložen v kontejneru a odstranČn oprávnČnou osobou.
13
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V dobČ stavebních prací vzniknou bČžné odpady související se stavební þinností.
Množství stavebních odpadĤ nelze jednoznaþným zpĤsobem predikovat.
Celkové množství produkovaných odpadĤ (pĜi výstavbČ) je možné pouze odhadnout
na max. 30 t odpadĤ kategorie „O“ a max. 0,5 t odpadĤ kategorie „N“ - zejména to budou
zbytky stavebních smČsí a odpadní obaly.
-

S odpady, které vzniknou v prĤbČhu stavby, bude nakládáno v souladu s
ustanoveními zákona þ. 185/2001 Sb., v platném znČní a pĜedpisy souvisejícími.

-

Odpady budou pĜedávány do vlastnictví pouze osobČ oprávnČné k jejich pĜevzetí
podle § 12 odst. 3 zákona þ. 185/2001 Sb., v platném znČní, a to buć pĜímo, nebo
prostĜednictvím k tomu zĜízené právnické osoby.

-

Ve smlouvČ s firmou, která bude zakázku realizovat, musí být jednoznaþnČ
stanoveno, který právní subjekt bude pĤvodcem odpadĤ.

-

Dodavatel stavby vytvoĜí v rámci staveništČ podmínky pro tĜídČní a shromažćování
jednotlivých druhĤ odpadĤ v souladu se stávajícími pĜedpisy v oblasti odpadového
hospodáĜství.

-

O vznikajících odpadech v prĤbČhu stavby a zpĤsobu jejich odstranČní nebo využití
bude vedena odpovídající evidence.
Zvláštní dĤraz bude kladen na shromaždování nebezpeþných odpadĤ – budou

umísĢovány do vyþlenČných uzavĜených nepropustných nádob a zabezpeþených tak, aby
nemohlo dojít k neoprávnČné manipulaci s odpady nebo k úniku do prostoru mimo nádoby.
SbČrné nádoby s odpady „N“ budou opatĜeny identifikaþními listy nebezpeþných
odpadĤ.
Tabulka 3 : Odpady pĜi výstavbČ (vþetnČ demoliþních odpadĤ)
Katalogové

Název druhu odpadu podle Katalogu odpadĤ

Kategorie

ZpĤsob
nakládání

þíslo
15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

využití

15 01 02

Plastové obaly

O/N

využití /
odstranČní

15 01 03

DĜevČné obaly

O

využití

15 01 04

Kovové obaly

O/N

využití /
odstranČní

15 02 02

Absorpþní þinidla, filtraþní materiály (vþetnČ olejových filtrĤ jinak

N

blíže neurþených), þisticí tkaniny a ochranné odČvy zneþištČné

využití /
odstranČní

nebezpeþnými látkami
17 01 01

Beton

O

využití

17 01 02

Cihly

O

využití

17 01 07

SmČsi nebo oddČlené frakce betonu, cihel, tašek a keramických

O

využití

výrobkĤ neuvedené pod þíslem 17 01 06
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Katalogové

Název druhu odpadu podle Katalogu odpadĤ

Kategorie

ZpĤsob
nakládání

þíslo
17 02 01

DĜevo

O

využití

17 02 03

Plasty

O

využití

17 04 05

Železo a ocel

O

využití

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

odstranČní

17 05 03

Zemina a kamení obsahující nebezpeþné látky

N

odstranČní

17 09 04

SmČsné stavební a demoliþní odpady neuvedené pod þísly 17 09

O

využití

O

odstranČní

01, 17 09 02 a 17 09 03
20 03 01

SmČsný komunální odpad

ZpĤsob nakládání s odpady pĜi výstavbČ je navržen v souladu s Metodickým
návodem MŽP pro Ĝízení vzniku stavebních a demoliþních odpadĤ a pro nakládání s nimi,
Praha, 01/2008.
Odpad kat.þ. 17 05 03 „N“ je uveden pro potenciální možnost zneþištČní pĤdy
provozními kapalinami pĜi dopravní nehodČ.
Odpady budou shromažćovány utĜídČné podle jednotlivých druhĤ a kategorií.
Odvoz k využití / odstranČní bude zajišĢován prĤbČžnČ, po dosažení technicky a
ekonomicky optimálního množství.
BČhem výstavby bude produkována hluková zátČž pocházející z provozu bČžných
stavebních mechanismĤ.
Výstavba se bude provádČt v denní dobČ od 7.00 do 21.00 hod., nepĜepokládá se
provádČní výstavby v noþních hodinách, tj. od 22.00 - 6.00 hod.
Vzhledem k charakteru plánovaných prací se nepĜedpokládá užití strojĤ s výrazným
akustickým výkonem.
PrĤbČžnČ bude provádČna kontrola technického stavu strojĤ / náĜadí, jejich seĜízení,
vypínání pĜi pracovních pĜestávkách.
Využívání vibrujících mechanismĤ je možné pĜedpokládat jen ojedinČle.
Nebudou použity materiály, u nichž by se mČly oþekávat úþinky radioaktivního záĜení.
Dopravní nároky budou srovnatelné s bČžnými dopravními nároky obdobných
stavebních prací a rozhodnČ významnČ nenavýší þetnost dopravy v lokalitČ. Lze odhadnout,
že frekvence dopravy nepĜekroþí úroveĖ cca 4 - 8 nákladních vozidel dennČ, která bude
vázána zejména na fázi dovozu stavebního materiálu.
ýetnost dopravy osobními auty bude závislá na zpĤsobu pĜepravy stavebních dČlníkĤ
na pracovištČ, resp. k areálu a domluvČ o spoleþné jízdČ.
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B.I.7. PĜedpokládané termíny realizace zámČru
Doba výstavby se pĜedpokládá v období 03/2022 - 03/2023.
Výstavba není þlenČna na etapy.

B.I.8. Výþet dotþených územních samosprávných celkĤ
Jihoþeský kraj.
Obec Malonty.

B.I.9

Výþet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánĤ, které
budou tato rozhodnutí vydávat

•

Rozhodnutí podle stavebního zákona þ. 183/2006 Sb., v platném znČní
MČstský úĜad Kaplice - Odbor stavební úĜad, NámČstí 70, 382 41 Kaplice

B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Využívání pĤdy
ZámČr bude realizován v provozovaném zemČdČlském areálu v obci Malonty.
UmístČní zámČru - k.ú. Malonty [691127] :
Dotþené pozemky :
-

p.þ.st. 161 - zastavČná plocha a nádvoĜí (druh pozemku)

-

p.þ.st. 162 - zastavČná plocha a nádvoĜí (druh pozemku)

-

p.þ. 494/1 - ostatní plocha (druh pozemku), manipulaþní plocha (zpĤsob využití)

-

p.þ. 2252 - ostatní plocha (druh pozemku), manipulaþní plocha (zpĤsob využití)

-

p.þ. 2253 - ostatní plocha (druh pozemku), manipulaþní plocha (zpĤsob využití)
Na parcelách nejsou evidovány žádné zpĤsoby ochrany, parcely nemají evidované

BPEJ.
Pozemky jsou ve vlastnictví oznamovatele – BEMAGRO s.r.o., Malonty.
(zdroj : nahlizenidokn.cuzk.cz)
ěešené území je mírnČ svažité.
Zemní práce budou provádČny jen v nutném rozsahu pro založení objektĤ a
vybudování zpevnČných ploch.
Pro realizaci zámČru nebude nutné požádat o vynČtí ze ZPF ani z pozemkĤ urþených
pro plnČní funkce lesa.
Do areálu nezasahuje ochranné pásmo lesa
Pozemky se nenacházejí v záplavovém ani poddolovaném území.
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PĜevažující radonový index v lokalitČ je 2, tedy stĜední; hornina - migmatit
(metamorfit).
(zdroj : geology.cz)

B.II.2. OdbČr a spotĜeba vody
Zdrojem vody je veĜejný vodovod, spotĜeba vody je evidována.
Sociální zázemí bude stávající. NárĤst pracovníkĤ se nepĜedpokládá, spotĜeba pitné
vody pro pracovníky se tudíž v souvislosti se zámČrem nezmČní.
V technologii je voda potĜebná pro pitné úþely zvíĜat.
Navýšení spotĜeby vody nebude významné - polovina stáda (400 ks telat) bude na
spotĜebČ pouze mléka od krávy a poþet dospČlých krav se nijak radikálnČ nezvýší (pĤvodnČ
250 krav + 130 jalovic). Navýšení oproti stávajícímu stavu nebude vČtší než 20 %.
Napojení nových objektĤ bude stávajícími rozvody v areálu.
Realizací zámČru nedojde ke zmČnČ v systému odbČru vody, zvýší se však potĜebné
množství odbČru.
HASEBNÍ VODY
V areálu není zdroj požární vody, ale v obci jsou 2 vodní nádrže v dojezdové
vzdálenosti 1 min od zvažovaných objektĤ.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Surovinové zdroje :
Do technologie chovu skotu vstupují následující suroviny :
-

podestýlka ve formČ dĜevČných pilin nebo hoblin, pĜíp. Ĝezaná sláma

-

krmiva
SpotĜeba podestýlky bude odpovídat údajĤm dle pĜ. þ. 1 k vyhlášce þ. 377/2013 Sb.,

v platném znČní - telata 7,9 kg/DJ a den + krávy 8,5 kg/DJ a den, pĜi prĤmČrné spotĜebČ
steliva.
PodobnČ jako v pĜípadČ oþekávané spotĜeby vody, platí pro podestýlku a krmení
navýšení tČchto vstupĤ oproti stávajícímu stavu o max. 20 %.
Energetické zdroje :
U navrhované stavby zimovištČ bude zajištČno pĜirozené vČtrání a pĜirozené osvČtlení
doplnČné umČlým.
Napojení elektro bude ze stávajících rozvodĤ v areálu.
VytápČní není Ĝešeno.
Energetická nároþnost budov vzhledem k charakteru stavby není a nebude Ĝešena.
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B.II.4. Biologická rozmanitost
Pro zámČr bude využíváno pĜírodní prostĜedí standardním a dosud provádČným
zpĤsobem (faunu, flóru, spoleþenstva, ekosystémy) - zajištČním podestýlky a krmiv.
ZimovištČ bude využíváno cca 4 mČsíce v roce - v ostatních mČsících budou zvíĜata
na pastvinách na pozemcích oznamovatele.
Stav a rozmanitost prostĜedí v území nebude dotþena.

B.II.5. Nároky na dopravu a ostatní inženýrskou infrastrukturu
Doprava :
Areál je dopravnČ napojen místními komunikacemi na silnici II/158 procházející obcí
Malonty - a dopravní napojení zĤstane beze zmČny.
Realizace zámČru nevyvolá nároky na rekonstrukci / rozšíĜení komunikací vnČ areálu.
ýetnost nákladní dopravy - ve výhledu :
-

traktor / nákladní auto : cca 1x dennČ
Svoz steliva je zajišĢován prioritnČ z místních pozemkĤ.
Osobní doprava v souvislosti s provozem farmy je zanedbatelná.
ParkovištČ není zámČrem Ĝešeno.

Inženýrská infrastruktura :
Areál je vybaven systémem sítí technické infrastruktury, žádná zmČna není
plánována. Pro napojení na technickou infrastrukturu budou využity stávající pĜípojky vody a
a elektro NN.
Ostatní vyvolané investice :
Realizace zámČru nepodmiĖuje žádné další investice.

B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Rezidua a emise
Chov masného skotu v Malontech nebude po realizaci zámČru vyjmenovaným
stacionárním zdrojem dle pĜílohy þ. 2 zákona þ. 201/2012 Sb., v platném znČní - kód 8.
(Chovy hospodáĜských zvíĜat s celkovou projektovanou roþní emisí amoniaku nad 5 t
vþetnČ).
DĤvod : Celkové emise amoniaku (NH3) po realizaci zámČru = 2 307 kg/rok.
U posuzovaného zimovištČ budou plnČny parametry bodu 4.2 - BAT v chovech
masného skotu, kde je doporuþeno u ustájení : Ustájení na hluboké podestýlce s
pravidelným pĜistýláním 5 kg slámy na kus a den s úþinností snížení emisí amoniaku o 30 %,
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které bude používáno (dle Referenþního dokumentu o BAT u stacionárních zdrojĤ
nespadajících pod BREF – Chovy dojeného skotu, králíkĤ, drĤbeže a prasat, 10/2015).
Podrobné údaje o zdrojích emisí jsou uvedeny v rozptylové studii - viz pĜíloha þ. 3
oznámení.
ZneþištČní vody, pĤdy a pĤdního podloží vlivem zámČru není dĤvod pĜedpokládat.

B.III.2. Odpadní vody
Odpadní technologické vody nebudou vznikat.
DešĢové vody ze stĜech stájí budou likvidovány vsakem – vsakovacím polem – na
pozemku oznamovatele (p.þ. 494/1), dešĢové vody ze zpevnČných ploch budou pĜirozenČ
vsakovány do terénu.
Kontaminované dešĢové vody se nepĜedpokládají, resp. pouze výjimeþnČ pĜi
vyhrnování krmištČ mĤže dojít k vyhrnutí pĜed stáje na severní stranČ, kde bude zpevnČná
plocha. Tato plocha bude odkanalizována - pĜi možném výskytu kontaminovaných dešĢových
ploch do stávající jímky na p.þ. 231 (vedle silážních žlabĤ) stávajícím potrubím jako
doposud.
Sociální zázemí zamČstnancĤ je v administrativní budovČ.
ZpĤsob nakládání s odpadními vodami zĤstane beze zmČny.
Odtokové pomČry se nezmČní.
PĜípadné hasební vody musí být odþerpány a likvidovány na vhodné ýOV.

B.III.3. Odpady
Produkovaným odpadem je v podstatČ pouze komunální odpad = kat.þ. 20 03 01 „O“
SmČsný komunální odpad, pĜíp. vytĜídČné složky (plast, papír, sklo, kovové odpady) s pravidelným zajištČným odvozem odpadních nádob / kontejnerĤ.
Kód zpĤsobu nakládání s odpady : AN3.
ZáĜivky, elektrozaĜízení podléhají zpČtnému odbČru.
ZpĤsob nakládání s odpady zĤstane beze zmČny.
DĤraz bude i nadále kladen na minimalizaci produkovaných odpadĤ a shromažćování
na zabezpeþeném místČ.
Odpady jsou pĜedávány na základČ smlouvy nebo objednávky pouze oprávnČným
osobám.
Realizací zámČru zĤstane sortiment produkovaných odpadĤ beze zmČny, a
nepĜedpokládá se ani navýšení množství odpadĤ.
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Mimo zákon o odpadech bude v areálu nadále vznikat odpadní podestýlka (chlévská
mrva), pĜíp. zbytky krmiv - tyto odpady budou využity na polnostech, popĜ. budou odváženy
ke kompostování na hnojištČ mimo areál.
Odvoz bude zajištČn autem, které zajede pĜímo do stáje a rovnou s naloženým
materiálem odjede na urþené místo.
Navýšení tČchto výstupĤ bude oproti stávajícímu stavu o max. 20 %.
OPATěENÍ PěI UKONýENÍ PROVOZU
Po ukonþení provozu budou odpady využity nebo odstranČny v souladu s aktuálními
právními pĜedpisy v oblasti odpadového hospodáĜství.

B.III.4. Zdroje hluku, vibrací a záĜení
ZpĤsob dopravního zásobování areálu zĤstane beze zmČny, þetnost se také
v zásadČ nezmČní.
VČtrání ve stájích bude pĜirozené, vytápČní není Ĝešeno.
Zdroje hluku nebudou souþástí technologického vybavení.
Zdroj vibrací a záĜení s vlivem na životní prostĜedí nebude instalován.

B.III.5. Možná rizika havárií
Provozování farmy nevykazuje mimoĜádná rizika pro zamČstnance, obyvatele v okolí
ani životní prostĜedí. Provoz je zajišĢován v souladu s pĜíslušnými právními pĜedpisy a
normami z oblasti bezpeþnosti a ochrany zdraví, technický stav jednotlivých zaĜízení je
kontrolován pravidelnými revizemi a údržbou, zamČstnanci jsou patĜiþnČ školeni. Všechny
prostory jsou vybaveny v souladu s požadavky požární ochrany.
Z hlediska bezpeþnosti provozu nedojde vlivem zámČru k zmČnČ.
NejpravdČpodobnČjší iniciaþní události, které mohou být pĜíþinou vzniku vrcholové
události, tedy úniku látek do životního prostĜedí :
-

požár

-

dopravní silniþní nehoda

Požár
PĜíþiny : K události mĤže dojít zejména pĜi nedodržení všeobecných bezpeþnostních
pĜedpisĤ, porušením pracovní káznČ, nedbalostí pĜi údržbáĜských þinnostech
(svaĜování), závadou elektroinstalace.
Následná opatĜení : V pĜípadČ vzniku požáru, který nelze zvládnout vlastními silami,
se musí k likvidaci požáru pĜivolat jednotka hasiþského záchranného sboru. PĜi
podezĜení na vznik a únik toxické smČsi plynĤ mimo areál je potĜeba informovat
složky integrovaného záchranného systému a spolupracovat pĜi okamžitých
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opatĜeních k likvidaci havárie. Policii ýR je nutné informovat z dĤvodu uzavĜení
komunikací v okolí areálu.
Výsledek události : Ekonomická škoda. V pĜípadČ úniku zplodin hoĜení existuje
možnost poškození zdraví osob, zvíĜat a životního prostĜedí - pouze však v
bezprostĜedním okolí areálu. Okamžitý protipožární zásah sníží toto riziko na
minimum.
Dopravní nehoda v areálu
PĜíþiny : PĜi události mĤže dojít k porušení vozidla - rozlití provozních kapalin.
NepĜedpokládá se havárie více než dvou dopravních prostĜedkĤ.
Následná opatĜení : Posyp sorbentem a mechanické smetení, v pĜípadČ úniku na
nezpevnČné ploše - odtČžení kontaminované zeminy a bezpeþné odstranČní.
Výsledek události : Bez následkĤ na životech a zdraví osob. Bez vážných následkĤ
na životním prostĜedí. Ekonomická škoda.
OCHRANA VOD
Pro stávající provoz je vydán a schválen dokument :
HAVARIJNÍ PLÁN - BEMAGRO s.r.o. - dle zákona þ. 254/2001 Sb., o vodách,
v platném znČní, ze dne 30.8.2018.
V souvislosti se zámČrem bude dokument aktualizován, aby odpovídal novému
provoznímu stavu.
Chov skotu - závadné látky : statková hnojiva = hnĤj, moþĤvka, silážní šĢávy.
ZpĤsob nakládání :
HnĤj je pravidelnČ vyvážen a ukládán na zpevnČné úložištČ zemČdČlských hmot
s jímkou. MoþĤvka vytékající z kontejneru na hnĤj je zachytávána ve 2 kulatých propojených
koncových jímkách, moþĤvka z jímek je pravidelnČ vyvážena a použita na vlhþení kompostĤ
a pohnojení luk. Silážní šĢávy jsou svedeny do jímky, odkud jsou pravidelnČ odþerpávány a
použity na vlhþení kompostĤ.
ZpĤsob nakládání se statkovými hnojivy - zámČrem beze zmČny.
PĜijatá opatĜení :
Preventivní kontrolní opatĜení pĜi bČžném provozu – povinnosti pracovníkĤ :
-

DennČ provádČt vizuální kontrolu technického stavu zaĜízení, v pĜípadČ zjištČní
závady stav okamžitČ nahlásit nadĜízenému pracovníkovi, který ji zaznamená do
provozního deníku a zajistí její odstranČní.

-

Udržovat þistotu a poĜádek.

-

Kontrolovat stav protihavarijních prostĜedkĤ.

-

PravidelnČ kontrolovat a udržovat technickou spolehlivost pĜepravních prostĜedkĤ.
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ýÁST C.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTěEDÍ
V DOTýENÉM ÚZEMÍ

C.I. PĜehled nejvýznamnČjších environmentálních charakteristik
dotþeného území se zvláštním zĜetelem na jeho ekologickou
citlivost
Obec Malonty leží v okrese ýeský Krumlov, cca 10 km od Kaplice.
Nachází se na severozápadním okraji Novohradských hor v nadmoĜské výšce 690 m
n.m.
Areál spoleþnosti BEMAGRO s.r.o. se nachází v jihozápadní okrajové þásti obce,
v lokalitČ otevĜené vČtšinou smČrĤ do zemČdČlsky obhospodaĜovaných pozemkĤ.
Zájmové území není v kontaktu s žádným zvláštČ chránČným územím ve smyslu
zákona þ. 114/1992 Sb., v platném znČní, nezasahuje do lokality soustavy NATURA 2000
nebo území významného krajinného prvku þi prvku ÚSES.
Nejbližší pĜírodovČdnČ cenná území jsou lokality soustavy NATURA 2000 - ptaþí
oblast Velký Hodonický rybník (cca 2,2 km) a ptaþí oblast Novohradské hory (cca 4 km), a
dále prvky ÚSES a významné krajinné prvky v území - rybníky, vodní toky a lesní komplexy.
Širší území je souþástí chránČné oblasti pĜirozené akumulace vod Novohradské hory.
Lokalita zámČru není území historického, kulturního þi archeologického významu.
Zájmová oblast není hustČ zalidnČným územím.
Environmentální charakteristiky území nenaznaþují zvýšenou ekologickou citlivost
území.

C.II. Struþná charakteristika složek životního prostĜedí v území,
které budou pravdČpodobnČ významnČ ovlivnČny
Významné ovlivnČní složek životního prostĜedí po realizaci zámČru není oþekáváno,
pĜesto je struþná charakteristika jednotlivých složek prostĜedí v území uvedena.
Klimatická charakteristika :
Z klimatického hlediska patĜí lokalita do klimatické oblasti MT 3 - mírnČ teplé.
Jaro je mírné, normálnČ dlouhé až delší, léto je krátké, mírné až mírnČ chladné,
suché až mírnČ suché, podzim je mírný, normálnČ dlouhý až delší, zima je mírná až mírnČ
chladná, suchá až mírnČ suchá a normálnČ dlouhá.
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Základní klimatologické charakteristiky - klimatická oblast MT 3 :
Poþet dnĤ s teplotou nad 10 oC

120 - 140

PrĤmČrná teplota v lednu

- 3 až - 4 oC

PrĤmČrná teplota v þervenci

16 - 17 oC

PrĤmČrná teplota v dubnu

6 - 7 oC

PrĤmČrná teplota v Ĝíjnu

6 - 7 oC

Úhrn srážek za vegetaþní období

350 - 450 mm

Úhrn srážek v zimním období

250 - 300 mm

Poþet dnĤ se snČhovou pokrývkou

60 - 100

Poþet zamraþených dnĤ

120 - 150

Poþet jasných dnĤ

40 - 50

KVALITA OVZDUŠÍ
Pro vyjádĜení imisní situace základních zneþišĢujících látek v pĜedmČtné lokalitČ lze
použít hodnoty publikované ýHMÚ - odeþty z map, prĤmČry hodnot koncentrací pro þtverec
území o velikosti 1 km2 vždy za pĜedchozích 5 kalendáĜních let, nyní tedy za r. 2015 - 2019 :
-

NO2

roþní prĤmČr

6,6 µg/m3

-

PM10

roþní prĤmČr

14,1 µg/m3

-

PM10

36. nejvyšší 24-hod. prĤm. konc. v kal. roce

23,5 µg/m3

-

PM2,5

roþní prĤmČr

10,6 µg/m3

-

benzen

roþní prĤmČr

0,7 µg/m3

-

B(a)P

roþní prĤmČr

0,1 ng/m3

(zdroj : chmi.cz)
Povrchové a podzemní vody :
Širší území je odvodĖováno Ĝekou Kamenicí (þ.h.p. 1-06-02-006, významný vodní
tok), pravostranným pĜítokem Malše.
Celé území je protkané vodními toky a rybníky - nejbližší k zámČru je jižnČ od areálu
pramenící bezejmenný potok (pĜítok Kamenice) a taktéž bezejmenné rybníky a nádrže v obci
(minimálnČ 750 m).
Lokalita se nenachází v záplavovém území.
(zdroj : dppcr.cz)
Podle hydrogeologického þlenČní náleží území do rajónu þ. 6310 – Krystalinikum
v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, þíslo útvaru podzemních vod 63101, základní vrstva.
Zájmová lokalita neleží v ochranném pásmu vodních zdrojĤ - nejbližší podzemní zdroj
se statutem ochrany je Malonty (staré prameništČ) a Malonty - povrchový odbČr PohoĜský
potok (ve vzdálenosti 1 km).
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Nejbližší ochranné pásmo povrchového zdroje vody = vodní nádrže ěímov, je ve
vzdálenosti cca 480 m.
Lokalita leží v chránČné oblasti pĜirozené akumulace vod Novohradské hory.
(zdroj : geoportal.gov.cz)
Horninové prostĜedí, pĤda :

Geologickým

podkladem

v

území

je

prekambrium

a/nebo

paleozoikum

(nerozlišené), hornina : ruly : nízký tlak (cordieritické ruly, cordieritické migmatity).
(zdroj : geoportal.gov.cz)
V lokalitČ se nenacházejí ložiska nerostných surovin.
PĤdnímu pokryvu dominují kambisoly - pĤdním typem jsou kambizemČ dystrické,
substrát :svahoviny rul, lehké.
(zdroj : geoportal.gov.cz)
Geomorfologie :
Z hlediska geomorfologického þlenČní náleží Ĝešené území :
Provincie

1 ýeská vysoþina

Subprovincie

I Šumavská soustava

Oblast

IB Šumavská pahorkatina

Celek

IB-4 Novohradské podhĤĜí

Podcelek

IB-4C SobČnovská vrchovina

Okrsek

IB-4C-e Malontská vrchovina

(zdroj : geoportal.gov.cz)
Novohradské

podhĤĜí

je

geomorfologický

celek

na

jihovýchodČ

Šumavské

pahorkatiny. Jedná se o soubor sníženin, pahorkatin i þlenitých pohoĜí. ěeky Malše, Vltava a
jejich pĜítoky vytváĜejí hluboce zaĜíznutá, místy až kaĖonovitá údolí.
(zdroj : geoportal.gov.cz)
Flóra, fauna a ekosystémy :
Z fytogeografického

hlediska

patĜí

území

do

oblasti

mezofytikum,

obvodu

ýeskomoravské mezofytikum, okrsku Kaplické mezihoĜí – 37n.
Potenciální pĜirozená vegetace je v zájmovém území biková a/nebo jedlová doubrava
(Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum).
V lokalitČ zámČru se nenacházejí žádné významné prvky ochrany pĜírody.
(zdroj : geoportal.gov.cz)
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Nejbližší zvláštČ chránČná území :
PĜírodní rezervace Rapotická bĜezina – ve vzdálenosti 4,5 km JV od areálu (souþást
ptaþí oblasti Novohradské hory)
Hlavním motivem ochrany jsou mokĜadní a rašelinná lesní i nelesní spoleþenstva
tvoĜící význaþný ekologicky stabilizující prvek krajiny a centrum biotické diverzity.
Cílem péþe je ponechat pĜirozené porosty rašelinných bĜezin a rašelinných vrbin
dlouhodobČ bez zásahĤ s výjimkou pĜípadné asanaþní tČžby.
(zdroj : kraj-jihocesky.cz)
Nejbližší lokality soustavy NATURA 2000 :
EVL CZ0314022 Horní Malše - ve vzdálenosti cca 4,6 km
Rozloha : 1 891 ha
Poloha :
Asi þtyĜicetikilometrový úsek horního toku Malše od místa, kde pĜitéká na þeské
území JJV od bývalé obce Dolní PĜíbraní až po Kaplici, vþetnČ celého hraniþního
þesko-rakouského úseku Malše s drobnými pĜítoky na þeské stranČ v úseku od
Dolního DvoĜištČ po Cetviny. Souþástí lokality je také celá þeská þást povodí horní
Malše východnČ od bývalé obce Cetviny.
Kvalita a význam :
Velmi kvalitní je stĜední þást údolí Malše, pod enklávou Dolní PĜíbraní až ke starému
mostu 1,6 km jihovýchodnČ od Cetvin, které má charakter horského zaĜíznutého údolí
s vyvinutou vegetací Alnetum incanae. Významné jsou zde i horské druhy
vysokobylinných niv.
Ptaþí oblast CZ0311039 Novohradské hory - ve vzdálenosti cca 4 km
Rozloha : 9 053 ha
Poloha :
Území se nachází v jižních ýechách pĜi hranicích s Rakouskem a zhruba mezi
obcemi Hojná Voda a Pohorská Ves.
Kvalita a význam :
Oblast je jednou z nejbohatších lokalit výskytu jeĜábka lesního (Bonasa bonasia) a
datlíka tĜíprstého (Picoides tridactylus) v ýeské republice. Více þi ménČ vhodná
stanovištČ pro jeĜábka se nacházejí rozptýlenČ po celém území ptaþí oblasti. Jako
nejvhodnČjší se jeví plochy ponechané samovolnému vývoji (NPR Žofínský prales,
NPP Hojná Voda), lesy s nízkou intenzitou obhospodaĜování (nČkteré suĢové lesy) a
lesy obhospodaĜované maloplošnými podrostními zpĤsoby s vysokým podílem
pĜirozené obnovy, která vytváĜí husté keĜové patro.
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Ptaþí oblast CZ0310009 Velký Hodonický rybník - ve vzdálenosti cca 2,2 km
Rozloha : 2,8 ha
Poloha :
Lesní rybníþek asi 1,5 km VSV od osady JaromČĜ, 2,5 km SZ od centra obce Malonty.
Kvalita a význam :
Charakteristicky vytvoĜená vegetace vodních makrofyt s velmi poþetnou populací
leknínu bČlostného a rozsáhlé porosty vysokých ostĜic a rákosin. Rybník je minimálnČ
ovlivnČn eutrofizací.
(zdroj : nature.cz)
Významnými krajinnými prvky v oblasti jsou rybníky, vodní toky a lesní komplexy.
Z pohledu ÚSES jsou v širším území zastoupeny prvky regionální a lokální.
Regionální systém pĜedstavuje RBC ýerná, RBC U tmavého lesa, RBK K Líþovu,
RBK KancléĜský rybník, RBK Nad þerným barákem, RBK U louky a RBK U pČti kulí.
Lokalita zámČru není v kontaktu s prvky ÚSES.
V širším území se nachází pĜírodní park Novohradské hory.
(zdroj : obecmalonty.cz)
Krajina, osídlení :
Obec Malonty se nachází v jihovýchodní þásti okresu ýeský Krumlov, 10 km od
Kaplice. Leží v turisticky pĜitažlivém pĜírodním prostĜedí na pokraji chránČné krajinné oblasti
Novohradské hory v nadmoĜské výšce 690 m n.m.
První písemná zmínka je z roku 1360. Zakladateli Malont byli nČmeþtí kolonisté, kteĜí
byli povoláni od pánĤ z Michalovic z Horních Rakous do ýech, aby zde vymýtili lesy. Tito
osídlenci založili v okolí obce dvČ sklárny, mČli i dva domy s právem vaĜit pivo.
V obci je základní obþanská vybavenost, obec má vodovod a kanalizaci (ýOV).
Poþet obyvatel v obci Malonty - 1 362, zdroj : mvcr.cz, data k 1.1.2021.
Významným prostorem s pĜevahou kulturních a historických hodnot je bezprostĜední
okolí kostela sv. BartolomČje se stávajícím hĜbitovem.
Památkou jsou boží muka.
Spoleþnost BEMAGRO s.r.o. je nejvČtším provozovatelem zemČdČlské výroby
v oblasti, její areál je souþástí zastavČného území obce, avšak prakticky mimo souvislou
obytnou zástavbu. Spoleþnost obhospodaĜuje znaþnou þást zemČdČlských pozemkĤ
v území.
(zdroj : obecmalonty.cz)
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ýÁST D.

ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMċRU

NA VEěEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ
D.I. Charakteristika možných vlivĤ a odhad jejich velikosti a
významnosti
Velikost vlivĤ je hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek :
-

nulový vliv, vliv není pĜedpokládán

-

zanedbatelný vliv

-

malý vliv

-

stĜední vliv

-

velký vliv

Významnost vlivĤ je hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek :
-

významný pozitivní vliv

-

mírnČ pozitivní vliv

-

nevýznamný vliv

-

mírnČ negativní vliv

-

významnČ negativní vliv

Vlivy na veĜejné zdraví
a) Zdravotní rizika
ZámČrem je výstavba dvou nových stájí, které budou sloužit jako zimovištČ pro
masný skot.
PĜed výstavbou je potĜebné provést demolice stávajících stájí.
ZimovištČ - obČ stavby mají dohromady kapacitu 400 ks matek + 400 ks telat, ustájení
bude kotcové se stelivovým systémem.
Celková ustájovací kapacita v areálu se zvýší o 141,8 dobytþích jednotek.
Lokalita je urbanizovaným územím vyhrazeným pro zemČdČlskou þinnost.
Areál farmy se nachází v jihozápadní okrajové þásti obce, v lokalitČ otevĜené vČtšinou
smČrĤ do zemČdČlsky obhospodaĜovaných pozemkĤ.
Nejbližší objekty k bydlení jsou za místní komunikací (ve vzdálenosti cca 150 m od
stĜedu prostoru nových stájí).
Z hlediska zdravotních rizik je pozornost vČnována možnému vlivu emisí.
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METODICKÝ POSTUP
V hodnocení závažnosti nepĜíznivých vlivĤ na veĜejné zdraví je standardnČ využívána
metoda hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment).
Hodnocení zdravotních rizik je postup, který využívá syntézu všech dostupných údajĤ
a nejlepší vČdecký úsudek pro urþení druhu a stupnČ nebezpeþnosti pĜedstavovaného
urþitým faktorem, dále urþení, v jakém rozsahu byly, jsou, nebo v budoucnu mohou být
pĤsobení tohoto faktoru vystaveny jednotlivé skupiny populace a koneþnČ charakterizace
existujících þi potenciálních rizik z uvedených zjištČní vyplývajících.
Nutné je zdĤraznit, že stanovení rizika je nezbytné tam, kde pro danou látku
v pĜíslušné složce životního prostĜedí (ovzduší, vodČ apod.) není stanoven limit, resp. tam,
kde tento limit je pĜekroþen. Limity jsou vČtšinou stanoveny tak, aby s dostateþnou rezervou
zaruþovaly zdravotní nezávadnost, resp. spoleþensky pĜijatelnou míru rizika, a jsou-li
dodrženy, daná situace z hlediska ochrany zdraví po legislativní stránce vyhovuje.
Vlastní odhad zdravotního rizika probíhá v následujících krocích :
•

Urþení nebezpeþnosti – shromáždČní a vyhodnocení dat o typech poškození zdraví,
která mohou být vyvolána látkou, a o podmínkách expozice, za jakých k poškození
dochází.

•

Charakterizace nebezpeþnosti – kvantitativní popis vztahĤ mezi dávkou a
rozsahem poškození, škodlivého úþinku.
Tento krok vyžaduje dva základní typy extrapolací : extrapolace mezidruhové
(pokusné zvíĜe - þlovČk) a extrapolace do oblasti nízkých dávek. Cílem je získání
základních parametrĤ pro kvantifikaci rizika, kdy existují dva základní typy úþinkĤ prahový a bezprahový. U látek, které nejsou podezĜelé z karcinogenity, se
pĜedpokládá úþinek prahový, kdy se mĤže projevit tzv. toxický úþinek látky na
organismus. U látek podezĜelých z karcinogenity u þlovČka se pĜedpokládá
bezprahový úþinek. Vychází se z pĜedpokladu, že negativní úþinek na lidské zdraví
mĤže vyvolat jakýkoliv kontakt s karcinogenní látkou.

•

Vyhodnocení expozice – charakteristika dané skupiny populace a velikosti
expoziþní dávky (koncentrace) a frekvence, resp. trvání expozice.

•

Charakterizace rizika – integrace (syntéza) dat získaných v pĜedchozích krocích a
vedoucí k urþení pravdČpodobnosti, s jakou lidský organismus utrpí nČkteré z
možných poškození.
Každé hodnocení rizika je zatíženo nejistotami, které jsou uvádČny v závČru

hodnocení.
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OVZDUŠÍ
a) Identifikace vlivĤ
Cílem posouzení vlivĤ zámČru na veĜejné zdraví z hlediska ovzduší je vyhodnotit
dostupné údaje o stavu zneþištČní ovzduší v dotþeném území zpĤsobeném pĜispČním emisí
po realizaci pĜedkládaného zámČru v areálu spoleþnosti BEMAGRO s.r.o. v Malontech a
posoudit tak možný vliv na zdraví obyvatel.
Pro zámČr byla zpracována ROZPTYLOVÁ STUDIE - Ing. Leoš Slabý, Holice,
02/2021, která je podkladem pro hodnocení vlivu zámČru na veĜejné zdraví.
Hodnocení v rozptylové studii je provedeno pro amoniak.
Z vypoþtených pĜíspČvkĤ k imisní zátČži zájmového území jsou použity pro hodnocení
zdravotních rizik hodnoty koncentrací amoniaku z rozptylové studie zjištČné v bodech
charakterizujících významné body ochrany obyvatelstva.
b) Urþení a charakterizace nebezpeþnosti - vliv vybraných škodlivin
Amoniak NH3
Ve volném ovzduší je amoniak pĜítomný v nízkých koncentracích ve venkovském i
mČstském prostĜedí. Typické koncentrace se udávají mezi 5 – 20 µg/m3 (WHO, 1986). PĜi
akutním pĤsobení v testech u dobrovolníkĤ amoniak vyvolává dráždČní oþí a slzení, kašel,
celkovou nevolnost, bolesti hlavy a dráždČní dýchacích cest.
Prahová koncentrace pro vyvolání slzení byla zjištČna asi od 35 mg/m3, pro
bronchokonstrikci pĜi 60 mg/m3. Vysoké koncentrace zpĤsobují zánČt oþní spojivky, hrtanu a
plicní edém. Oþi jsou zvláštČ citlivé vĤþi alkalizujícímu úþinku amoniaku.
Americká instituce US EPA stanovila v databázi IRIS pro amoniak jako referenþní
bezpeþnou koncentraci v ovzduší pĜi dlouhodobé expozici koncentraci 100 µg/m3 (RfC US
EPA, odhad koncentrace látky v ovzduší s pĜesností v rozsahu 1 Ĝádu, která nezpĤsobí ani u
citlivých skupin populace pĜi celoživotní expozici nepĜíznivé zdravotní úþinky). Vycházela
pĜitom z výsledkĤ epidemiologické studie u dlouhodobČ exponovaných pracovníkĤ,
konkrétnČ byla podkladem epidemiologická studie u pracovníkĤ dlouhodobČ exponovaných
prĤmČrné koncentraci 6,4 mg/m3, která byla pĜepoþtena na kontinuální expozici (2,3 mg/m3)
a oznaþena jako hodnota NOAEL, neboĢ u exponovaných pracovníkĤ nebyly zjištČny ve
srovnání s kontrolní skupinou žádné zmČny plicních funkcí ani zvýšená frekvence
subjektivních potíží. K odvození RfC z koncentrace NOAEL byly použity faktory nejistoty 10
pro ochranu citlivých jedincĤ a 3 pro nedostatky v celkové databázi o úþincích amoniaku.
PodpĤrnou studií byl subchronický inhalaþní pokus u krys, které byly po expozici amoniaku
infikovány mikrobem Mycoplasma pulmonis. Ve srovnání s kontrolní skupinou bez expozice
amoniaku u nich mČla infekce horší prĤbČh.
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Nejnižší použitá koncentrace 1,9 mg/m3 (po pĜepoþtu na parametry u þlovČka) byla
oznaþena jako LOAEL. US EPA pĜisuzuje této hodnotČ referenþní koncentrace stĜední míru
spolehlivosti z dĤvodu pĜekrývání hodnot NOAEL a LOAEL ve výchozích studiích, i když
NOAEL pro þlovČka byla potvrzena i dalšími experimentálními studiemi u lidských
dobrovolníkĤ.
ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) odvodila v r. 2004 pro
chronickou inhalaþní expozici amoniaku bezpeþnou minimální úroveĖ expozice látce, která je
pravdČpodobnČ bez rizika nepĜíznivých zdravotních úþinkĤ pro þlovČka (Minimal Risk Level)
MRL = 70 µg/m3 (0,1 ppm), která byla odvozena ze stejné studie jako US EPA, také s
použitím faktoru nejistoty 30.
ÚĜad pro hodnocení zdravotních rizik (CalEPA) stanovil pro amoniak akutní
referenþní expoziþní limit REL (úroveĖ expozice pĜedstavující koncentraci látky v ovzduší, pĜi
které by ani citlivé osoby nemČly být na základČ stávajících poznatkĤ vystavené riziku vzniku
zdravotních úþinkĤ) v úrovni 3 200 µg/m3 pro dobu trvání expozice 1 hodiny pro ochranu
pĜed nepĜíznivými úþinky - vychází z principu ochrany pĜed mírnými nepĜíznivými úþinky dráždČní oþí a dýchacího traktu. Pro dlouhodobou expozici byla stanovena chronická REL v
hodnotČ 200 µg/m3, která vychází ze stejné studie, jako US EPA, ale nepoužívá faktor
nejistoty 3 pro neúplnost databáze údajĤ o úþincích amoniaku.
OhlednČ pĜípadného pachového pĤsobení je tĜeba uvést, že se nejedná o zdravotní
úþinek, ale pĜesto mĤže být zápach silnČ obtČžující a nepĜíjemný. Podle odborné literatury je
þichový práh NH3 pro þlovČka uvádČn v rozmezí 0,0266 - 39,6 mg/m3 s dráždící koncentrací
72 mg/m3 (American Industrial Hygiene Association, AIHA).
c) Vyhodnocení expozice
-

zdroj : rozptylová studie k zámČru, chmi.cz

Zájmovou oblastí pro hodnocení zdravotních rizik z ovzduší je území v okolí farmy v
Malontech - území o rozloze 2 x 2 km, ve kterém byly zvoleny výpoþtové body pro úþely
zpracování rozptylové studie - viz mapka v rozptylové studii.
Tabulka 4 : Dotþená populace - poþty obyvatel (zdroj : mvcr.cz)
Název obce

Kód obce dle ýSÚ

Poþet obyvatel dle ýSÚ
(data platná k 1.1.2021)

Malonty

545619

1 362

Podkladem pro hodnocení je ROZPTYLOVÁ STUDIE k zámČru - Ing. Leoš Slabý,
Holice, 02/2021.
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Pro hodnocení expozice byly využity hodnoty imisních pĜíspČvkĤ amoniaku v
referenþních bodech charakterizujících významné body ochrany obyvatelstva z rozptylové
studie k zámČru.
Situování výpoþtových bodĤ je dokladováno v pĜíslušné þásti rozptylové studie.
Výpoþet rozptylové studie byl proveden programem SYMOS’97 verze 2013.
Ve výpoþtu nebyly uvažovány technologie snižující primární emise amoniaku.
Pro expozici imisím byla uvažována pouze inhalaþní cesta vstupu škodliviny z
ovzduší do organismu. Podkladem pĜi hodnocení inhalaþní expozice je konzervativní pĜístup,
kdy vypoþtené imisní pĜíspČvky škodlivin v rozptylové studii budou pĤsobit na obyvatelstvo
ve venkovním prostĜedí 24 hodin dennČ.
Uvedený pĜístup je v souladu s principem pĜedbČžné obezĜetnosti, hodnocené pozadí
zneþištČní atmosféry na modelované oblasti ponČkud nadhodnocuje a je proto z hlediska
potenciálnČ dotþených obyvatel v okolí hodnoceného zámČru na stranČ bezpeþnosti.
Kompletní údaje o imisním pozadí a výsledky výpoþtĤ jsou v rozptylové studii - viz
pĜíloha þ. 3 oznámení, dále jsou uvedeny pouze relevantní údaje.
Amoniak NH3
POZADÍ
Údaje o imisním pozadí (na základČ mČĜení) nejsou k dispozici.
VÝHLEDOVÝ STAV - imisní pĜíspČvek v obytné zástavbČ
Nejvyšší hodnoty :

0,179 µg/m3 (roþní prĤmČr)
22,026 µg/m3 (1-hod. koncentrace)

d) Charakterizace rizika
Amoniak NH3
Souþasná imisní situace (na základČ mČĜení) není známa.
Vzhledem k uvádČným referenþním koncentracím pro chronický úþinek se možné
zdravotní riziko v okolí farmy v obci Malonty po realizaci zámČru dá oznaþit za nevýznamné hodnota imisního pĜíspČvku (aritm. prĤmČr za rok, body obytné zástavby) byla v rozptylové
studii zjištČna na úrovni max. 0,179 µg/m3.
ÚĜad pro hodnocení zdravotních rizik - CalEPA stanovil pro amoniak akutní referenþní
expoziþní limit REL (úroveĖ expozice pĜedstavující koncentraci látky v ovzduší, pĜi které by
ani citlivé osoby nemČly být na základČ stávajících poznatkĤ vystavené riziku vzniku
zdravotních úþinkĤ) v úrovni 3 200 µg/m3 pro dobu trvání expozice 1 hod. pro ochranu pĜed
nepĜíznivými úþinky - vychází z principu ochrany pĜed mírnými nepĜíznivými úþinky =
dráždČní oþí a dýchacího traktu.
Porovnáním s maximální krátkodobou (hodinovou) pĜedpokládanou koncentrací z
rozptylové studie (22,026 µg/m3, body obytné zástavby) pro budoucí stav zjistíme, že rozdíl
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hodnot je minimálnČ 2 Ĝády. Z uvedeného vyplývá, že v souvislosti s navýšením ustájovací
kapacity v posuzovaném areálu není tĜeba oþekávat zvýšené riziko akutních toxických
úþinkĤ.
V pĜípadČ chronického i akutního úþinku je kvocient nebezpeþnosti HQ nižší než 1.
SložitČjší je interpretace výsledkĤ rozptylové studie ve vztahu k pachovému ovlivnČní
okolí posuzovaného areálu.
Z výsledkĤ rozptylové studie je zĜejmé, že po realizaci zámČru nebude pĜekraþován
nejnižší udávaný spodní okraj rozmezí þichového prahu amoniaku pro citlivé osoby, který je
26,6 µg/m3 - maximální zjištČná koncentrace je 22,026 µg/m3 v bodČ 2002 (nejbližší obytná
zástavba). Výpoþet je však zatížen nejistotou, pĜi souhĜe opravdu nepĜíznivých emisních a
rozptylových podmínek a u citlivČjších osob by k postĜehnutelným vjemĤm mohlo dojít i ve
vzdálenČjším okolí. Také uvažujeme, že farma Malonty je v území jediným významnČjším
zdrojem emisí amoniaku.
Je však tĜeba zdĤraznit, že zjištČné hodnoty nejsou koncentracemi, které by se
vymykaly bČžnému stavu na þeském venkovČ.
NEJISTOTY
PĜi odhadu rizika je tĜeba vždy mít na zĜeteli, že se jedná o zjednodušený pohled na
složitý komplexní dČj s mnoha faktory a promČnnými.
Hlavní nejistoty :
-

nejistota spojená s použitím konzervativního pĜístupu, který celkové riziko vČdomČ
nadhodnocuje, neboĢ pĜedpokládá, že lidé jsou vystaveni hodnoceným koncentracím
celých 24 hodin

-

nejistota použitých hodnot z rozptylové studie - je dána matematickým modelem,
který je vždy jen pĜiblížením skuteþnosti

-

nejistota daná absencí údajĤ o stávající imisní situaci - u amoniaku
Výsledky hodnocení vlivĤ na veĜejné zdraví se nevztahují na havarijní události.

b) Sociální a ekonomické dĤsledky
PĜímé sociálnČ-ekonomické dĤsledky provozu (pĜíznivé) se dávají do souvislosti s
pracovním uplatnČním zamČstnancĤ.
Poþet pracovníkĤ se nebude navyšovat.
c) ZaþlenČní stavby, faktory pohody
PĜedmČtný zámČr nebude znamenat negativní zmČnu krajinného rázu v širších
pohledových vztazích, ani v lokalitČ z tČchto dĤvodĤ :
•

nevznikne nová charakteristika území
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•

nebude narušen stávající pomČr krajinných složek

•

nedojde k narušení vizuálních vjemĤ
Posuzovaný areál se nachází v území vyþlenČném pro zemČdČlskou þinnost.
V areálu jsou jednotlivé objekty, technická zaĜízení a pĜíslušenství, zpevnČné plochy.
Výstavbou nových objektĤ nedojde ke zmČnČ charakteru lokality.
OvlivnČní faktorĤ pohody není dĤvod pĜedpokládat.
Vliv zámČru na veĜejné zdraví bude zanedbatelný a nevýznamný.

Vlivy na životní prostĜedí
VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY :
Zdrojem vody je veĜejný vodovod, spotĜeba vody je evidována.
Sociální zázemí bude stávající. NárĤst pracovníkĤ se nepĜedpokládá, spotĜeba pitné
vody pro pracovníky se tudíž v souvislosti se zámČrem nezmČní.
V technologii je voda potĜebná pro pitné úþely zvíĜat.
Navýšení spotĜeby vody nebude významné - polovina stáda (400 ks telat) bude na
spotĜebČ pouze mléka od krávy a poþet dospČlých krav se nijak radikálnČ nezvýší (pĤvodnČ
250 krav + 130 jalovic). Navýšení oproti stávajícímu stavu nebude vČtší než 20 %.
Napojení nových objektĤ bude stávajícími rozvody v areálu.
Realizací zámČru nedojde ke zmČnČ v systému odbČru vody, zvýší se však potĜebné
množství odbČru.
ODPADNÍ VODY
Odpadní technologické vody nebudou vznikat.
DešĢové vody ze stĜech stájí budou likvidovány vsakem – vsakovacím polem – na
pozemku oznamovatele (p.þ. 494/1), dešĢové vody ze zpevnČných ploch budou pĜirozenČ
vsakovány do terénu.
Kontaminované dešĢové vody se nepĜedpokládají, resp. pouze výjimeþnČ pĜi
vyhrnování krmištČ mĤže dojít k vyhrnutí pĜed stáje na severní stranČ, kde bude zpevnČná
plocha. Tato plocha bude odkanalizována - pĜi možném výskytu kontaminovaných dešĢových
ploch do stávající jímky na p.þ. 231 (vedle silážních žlabĤ) stávajícím potrubím jako
doposud.
Sociální zázemí zamČstnancĤ je v administrativní budovČ.
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OvlivnČní kvality podzemních þi povrchových vod vlivem závadných látek se
nepĜedpokládá – nezmČní se systém nakládání s odpady a odpadními vodami.
PĜípadné hasební vody musí být odþerpány a likvidovány na vhodné ýOV.
Lokalita se nenachází v záplavovém území (leží nad hranicí Q100).
Odtokové pomČry se zámČrem nezmČní.
Vliv zámČru na vody bude zanedbatelný a nevýznamný.

VLIVY NA STAV OVZDUŠÍ :
Podkladem pro objektivní posouzení vlivu zámČru na ovzduší je rozptylová
studie - Ing. Leoš Slabý, Holice, 02/2021.
Posouzení zámČru je v rozptylové studii zamČĜeno na hlediska vlivu na imisní situaci
a oþekávaný rozptyl zneþišĢujících látek.
Výpoþet rozptylové studie byl proveden pro amoniak.
Hodnocení bylo provedeno jako pĜíspČvek zámČru.
Výpoþet studie byl proveden programem SYMOS’97 verze 2013.
Vstupní emisní data neuvažují aplikaci technologií snižující primární emise amoniaku.
Výpoþet pĜíspČvkĤ k imisní zátČži byl proveden ve výpoþtové þtvercové síti 2 x 2 km o
kroku 50 m, dále byl rozšíĜen o referenþní body charakterizující významné body ochrany
obyvatelstva. Situování výpoþtových bodĤ je dokladováno v pĜíslušné þásti rozptylové studie.
ZÁVċRY ROZPTYLOVÉ STUDIE
Výsledky imisních koncentrací v zájmovém území - výhledový stav :
Amoniak
Pro amoniak není stanoven imisní limit.
Ve výpoþtové síti bude dosahováno maximálních krátkodobých imisních koncentrací
amoniaku ve výši 0,672-26,852 µg/m3, prĤmČrné roþní imisní koncentrace se pohybují od
0,002-0,520 µg/m3.
V obytné zástavbČ je dosahováno max. 22,026 µg/m3 v bodČ 2002, nejvyšší roþní
prĤmČr má hodnotu 0,179 µg/m3 v bodČ 2004.
Dosahované imisní pĜíspČvky po realizaci zámČru odpovídají charakteru posuzované
(zemČdČlské) þinnosti.

34

Oznámení podle zákona þ. 100/2001 Sb., v platném znČní : BEMAGRO s.r.o., Malonty

Pásmo hygienické ochrany
Problematika ochrany ovzduší ve vztahu k objektĤm hygienické ochrany je Ĝešena
návrhem ochranného pásma chovu (Ing. Leoš Slabý, Holice, 02/2021).
Pro stanovení pásma hygienické ochrany se používá metoda (zatím nejvíce
objektivní zhodnocení) zveĜejnČná v AHEM þ. 8/1999 „Postup pro posuzování ochranného
pásma chovĤ zvíĜat z hlediska ochrany zdravých životních podmínek“. Tato metoda v
souþasné dobČ není metodou závaznou.
Postup pro stanovení ochranného pásma je založen na hodnocení vlivu
nejdĤležitČjších faktorĤ na dosah emisí do okolí chovĤ zvíĜat a umožĖuje navrhnout rozmČry
a tvar ochranného pásma kolem chovĤ zvíĜat a zahrnuje tak minimalizaci škodlivých vlivĤ.
Vyhlášení

ochranného

pásma

územním

rozhodnutím

spadá

výhradnČ

do

kompetence stavebního úĜadu.
Ochranné pásmo vymezuje zónu, kde mĤže být narušen zdravý stav ovzduší zpracovatel navrhuje na základČ výsledkĤ výpoþtĤ stanovit ochranné pásmo v okolí zdroje
jako izolinii dosahované krátkodobé imisní koncentrace amoniaku ve výši 30 µg/m3.
V ochranném pásmu lze oþekávat urþité zhoršení ovzduší - tj. pĜítomnost zápachu.
Rozptylová studie prokázala, že hranice ochranného pásma nezasahuje do chránČné
zástavby, v bodech obytné zástavby tedy nebude dosaženo pachové meze.
Obrázek 5 : Návrh ochranného pásma (zdroj : rozptylová studie)
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ZHODNOCENÍ ZMċNY KLIMATU
1. Hledisko zmírĖování (mitigace) zmČny klimatu zámČrem :
Provoz spoleþnosti BEMAGRO s.r.o. naplĖuje strategii Politiky ochrany klimatu v ýR,
a to zejména respektováním zásad ekologického zemČdČlství, které hraje dĤležitou úlohu v
tahu proti skleníkovým plynĤm.
PĜi provozování jsou dodržována opatĜení preventivního charakteru, ke kterým patĜí
pravidelné sledování bilancí a analýz o spotĜebČ vody, krmiva a energie, spotĜebČ PHM,
produkci odpadĤ - s cílem hospodárného využívání surovin a energií.
2. Vliv zámČru na pĜizpĤsobení se zmČnČ klimatu (adaptaci) a zranitelnost zámČru vĤþi
dopadĤm zmČny klimatu :
ZámČr bude realizován v prioritní oblasti (sektoru), která je zaĜazena mezi oblasti s
pĜedpokládanými nejvČtšími dopady zmČny klimatu = zemČdČlství.
Provoz spoleþnosti BEMAGRO s.r.o. je v souladu s opatĜeními Národního akþního
plánu adaptace na zmČnu klimatu (2017), resp. implementaþního dokumentu Strategie
pĜizpĤsobení se zmČnČ klimatu v podmínkách ýR (2015), konkrétnČ respektuje doporuþení v
položce Ekologické zemČdČlství :
Pravidla ekologického zemČdČlství vytváĜejí pĜedpoklady pro dosažení vyššího
prĤmČrného obsahu uhlíku a humusu v pĤdČ, lepší péþi o edafon atd., což lze považovat za
pĜínosné z hlediska adaptace zemČdČlství na mČnící se klimatické podmínky. Navíc
podporují zachování biodiverzity jak v oblasti kulturních organismĤ, tak organismĤ pĜímo þi
nepĜímo vázaných na zemČdČlskou pĤdu, þímž snižují rychlost genetické eroze. Ekologické
zemČdČlství mĤže pĜispČt pĜi adaptaci zemČdČlství na zmČnu klimatu zachováním
genetických zdrojĤ tradiþních odrĤd a plemen, uchováním tradiþních znalostí, postupĤ a
metod regulace škĤdcĤ nebo metod omezujících spotĜebu vody a erozi pĤdy a metodami
biologické ochrany rostlin, které jsou v ekologickém zemČdČlství vzhledem k zákazu
chemické ochrany a využití GMO preferovány. To vše mĤže být pĜínosné pĜi adaptaci
zemČdČlství na zmČnČné klimatické podmínky.
ZámČr dále respektuje doporuþení v následujících položkách :
•

odolnost stavebních materiálĤ vĤþi extrémním teplotám

•

udržitelné hospodaĜení a nakládání s vodou (napĜ. zasakování srážkových vod)
Vliv zámČru na ovzduší bude zanedbatelný a nevýznamný.

VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI, VIBRACE, ZÁěENÍ :
ZpĤsob dopravního zásobování areálu zĤstane beze zmČny, þetnost se také
v zásadČ nezmČní.
VČtrání ve stájích bude pĜirozené, vytápČní není Ĝešeno.
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Zdroje hluku nebudou souþástí technologického vybavení.
Zdroj vibrací, který by se projevil v okolí areálu, nebyl identifikován.
Zdroj záĜení nevznikne.
Vliv zámČru z hlediska hluku není pĜedpokládán.
Vliv vibrací a záĜení není pĜedpokládán.

VLIVY NA PģDU :
PĜi provozování þinnosti v areálu farmy není pĜedpokládáno ohrožení pĤdního
prostĜedí - ekologická rizika jsou pĜíslušným technickým zabezpeþením snížena na
minimum.
PĜípadná kontaminovaná zemina v areálu a okolí (napĜ. pĜi úniku závadných látek
nebo provozních kapalin pĜi dopravní nehodČ) bude neprodlenČ odtČžena a odstranČna následky na kvalitu pĤdy v daném prostoru nejsou oþekávány.
Pro realizaci zámČru nebude nutné požádat o vynČtí ze ZPF.
Zemní práce budou provádČny jen v nezbytném rozsahu.
Lokalita není podle dostupných informací zasažena starou ekologickou zátČží.
ZpĤsob nakládání s odpadními vodami a odpady se nezmČní.
Vliv zámČru na pĤdu není pĜedpokládán.

VLIVY NA FAUNU A FLÓRU, EKOSYSTÉMY :
ěešené území je mírnČ svažité.
V souvislosti s pĜípravou plochy pro výstavbu nebude potĜebné kácení dĜevin.
Lokalita je územím vyhrazeným pro zemČdČlskou þinnost.
Zájmové území není v kontaktu s žádným zvláštČ chránČným územím ve smyslu
zákona þ. 114/1992 Sb., v platném znČní, nezasahuje do lokality NATURA 2000 nebo území
významného krajinného prvku þi prvku ÚSES.
Nejbližší pĜírodovČdnČ cenná území jsou lokality soustavy NATURA 2000 - ptaþí
oblast Velký Hodonický rybník (cca 2,2 km) a ptaþí oblast Novohradské hory (cca 4 km), a
dále prvky ÚSES a významné krajinné prvky v území - rybníky, vodní toky a lesní komplexy.
Širší území je souþástí chránČné oblasti pĜirozené akumulace vod Novohradské hory.
ZámČrem nedojde ke zmČnČ zpĤsobu nakládání s odpadními vodami.
PĜi provozování se nepĜedpokládá jakýkoliv zásah do biotopĤ a krajinných složek.
Pro zámČr bude využíváno pĜírodní prostĜedí standardním a dosud provádČným
zpĤsobem (faunu, flóru, spoleþenstva, ekosystémy) - zajištČním podestýlky a krmiv.
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ZimovištČ bude využíváno cca 4 mČsíce v roce - v ostatních mČsících budou zvíĜata
na pastvinách na pozemcích oznamovatele.
Stav a rozmanitost prostĜedí v území nebude dotþena.
Vliv zámČru na faunu a flóru bude zanedbatelný a nevýznamný.

VLIVY NA BUDOVY, ARCHITEKTONICKÉ A ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY A JINÉ
LIDSKÉ VÝTVORY :
V souvislosti se zámČrem budou provádČny zemní práce pouze v nezbytném rozsahu
- ohrožení (napĜ. statiky) dalších objektĤ a zaĜízení v areálu þi dokonce mimo areál je
v podstatČ vylouþeno, stejnČ tak i možnost archeologického nálezu.
Architektonické památky se v lokalitČ nevyskytují.
Vliv zámČru na objekty, památky a další lidské výtvory není pĜedpokládán.

D.II. Rozsah vlivĤ
Vlivy zámČru lze oþekávat výhradnČ v lokálním mČĜítku.

D.III. Údaje o možných významných nepĜíznivých vlivech
pĜesahujících státní hranice
NepĜíznivé pĜeshraniþní vlivy nejsou vzhledem k charakteru zámČru zvažovány.

D.IV. Charakteristika opatĜení k prevenci, vylouþení a snížení všech
významných nepĜíznivých vlivĤ na životní prostĜedí a popis
kompenzací, pokud je to vzhledem k zámČru možné
Základní opatĜení vztahující se k budoucímu provozu jsou již souþástí vlastního
zámČru. Kompenzaþní opatĜení nejsou navrhována.
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
pĜedpokladĤ a dĤkazĤ pro zjištČní a hodnocení významných
vlivĤ zámČru na životní prostĜedí
K posouzení velikosti a významnosti vlivĤ zámČru na životní prostĜedí byly použity
následující metody :
-

expertní odhad

-

prĤzkum mapových podkladĤ

-

software pro výpoþty v rozptylové studii

-

speciální metodika pro hodnocení zdravotních rizik

PODKLADY :
-

Technická zpráva a výkresy - podklady pro oznámení EIA. FARMTEC a.s. - Ing.arch.
Petr MaĜík. 02/2021.

Odborná literatura :
-

ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry), Atlanta [on-line databáze].

-

CalEPA (California Environmental Protection Agency), Office of Environmental Health
Hazard Assessment : Toxicity Criteria Database [on-line databáze].

-

International Agency For Research on Cancer (IARC). Agents Classified by the IARC
Monographs [on-line databáze].

-

MŽP (2015) : Strategie pĜizpĤsobení se zmČnČ klimatu v podmínkách ýR.

-

MŽP (2017) : Národní akþní plán adaptace na zmČnu klimatu.

-

MŽP (2017) : Politika ochrany klimatu v ýR.

-

Ruth J.H. (1986) : Odor Tresholds and Irritation Levels of Several Chemical Substances :
A Review. American Industrial Hygiene Association (47). San Francisco.

-

SZÚ Praha (2015) : Autorizaþní návod AN 17/15. Autorizaþní návod k hodnocení
zdravotního rizika expozice chemickým látkám ve venkovním ovzduší.

-

US EPA : Database IRIS (Integrated Risk Information System), Office of Health and
Environmental Assessment [on-line databáze].

www.stránky :

bemagro.cz
chmi.cz
dppcr.cz
geology.cz
geoportal.gov.cz
kraj-jihocesky.cz
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mapy.cz
mvcr.cz
nahlizenidokn.cuzk.cz
nature.cz
obecmalonty.cz
portal.cenia.cz

D.VI. Charakteristika všech obtíží, které se vyskytly pĜi zpracování
oznámení, a hlavních nejistot z nich plynoucích
PĜi vypracování oznámení byly k dispozici všechny podkladové materiály, které jsou
potĜebné pro posouzení plánovaného zámČru na životní prostĜedí.

ýÁST E. POROVNÁNÍ VARIANT ěEŠENÍ ZÁMċRU
Realizace zámČru je podnikatelským projektem vedení spoleþnosti BEMAGRO s.r.o.
ZámČr bude realizován ve stávajícím zemČdČlském areálu.
Nové objekty budou napojeny na stávající vnitroareálové komunikace a inženýrské
sítČ.
Realizací zámČru dojde k vytvoĜení kvalitního ustájení zvíĜat po dobu zimního období
a zajištČní patĜiþného welfare - z hlediska zooveterinárního, ekonomického a hygienického.
Z uvedených podmínek vyplývají i kapacity nových stájí.
Varianty zámČru nebyly navrženy.
Alternativou k navrženému zámČru je nerealizování investice - pro toto Ĝešení není
z hlediska ochrany životního prostĜedí dĤvod.

ýÁST F. DOPLĕUJÍCÍ ÚDAJE
Nejsou potĜebné.
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ýÁST G. SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
V souladu se zákonem þ. 100/2001 Sb., o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí,
v platném znČní je podáváno oznámení zámČru „Malonty – ZimovištČ“.
ZámČrem je vybudování zimovištČ v zemČdČlském areálu spoleþnosti BEMAGRO
s.r.o. v obci Malonty.
Budou postaveny dva objekty (nové stáje) = zimovištČ pro masný skot.
PĜed vlastní výstavbou bude provedena demolice stávajících stájí na p.þ.st. 161 a st. 162
v areálu.
ZimovištČ - obČ stavby mají dohromady kapacitu 400 ks matek + 400 ks telat, (každé
zimovištČ pro 200 ks matek a 200 ks telat).
Ustájení bude kotcové se stelivovým systémem.
Souþástí výstavby budou nezbytné zpevnČné plochy.
Vize spoleþnosti je EKOLOGICKÉ HOSPODÁěSTVÍ, harmonie mezi pĜírodou a
zemČdČlstvím.
V chovu zvíĜat je nejvýznamnČjším provozem chov dojnic na farmČ v MeziĜíþí.
PĤvodní holštýnské plemeno je kĜížením postupnČ pĜevádČno na þeskou þervenou straku,
která je pro ekologický chov vhodnČjší. PĜes 300 krav se v létČ pase v širokém okolí farmy,
v zimČ využívají nejbližší pastviny jako výbČh. ZvíĜata jsou pĜevážnČ krmena trávou, senáží a
senem, telátka jsou chována ve skupinách a krmena mlékem, zvíĜata nejsou odrohovávána,
léky nejsou podávány z preventivních dĤvodĤ atd.
V Malontech jsou odchovávány þervenostrakaté jalovice a je zde i farma pro masný
skot. Stávající kapacita je 480 ks zvíĜat (krávy, jalovice a telata).
TECHNOLOGICKÉ ěEŠENÍ
Ve stájích se bude nacházet pouze technologie ustájení skotu - kotcové ustájení.
Vyhrnování chlévské mrvy bude provádČno cca 2x za sezónu, jak je to u tČchto
staveb obvyklé (hluboká podestýlka). Vyhrnování krmišĢ bude provádČno cca 4x týdnČ do
pĜistaveného auta. Auto zajede i v pĜípadČ vyhrnování podestýlky pĜímo do stáje a materiál
budou rovnou odvážen na místo urþené provozovatelem (polní hnojištČ, pole, jiné hnojištČ na
farmČ atd.).
Stáje budou provozovány cca 4 mČsíce v roce - jedná se o zimovištČ, a to v termínu
od cca poloviny prosince do poloviny dubna. V ostatních mČsících jsou zvíĜata na pastvinách
na pozemcích investora.
ZámČrem dochází ke zkvalitnČní odchovu masného skotu na stávající farmČ.
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Realizace staveb bude provedena na místČ využívaných stávajících staveb urþených
pro chov skotu.
Demoliþní práce probČhnou dle dokumentace schválené ve vlastním Ĝízení.
Stavební práce budou znamenat výstavbu dvou nových objektĤ, vþ. instalace
pĜíslušné technické infrastruktury, a nezbytných zpevnČných ploch.
Doba výstavby se pĜedpokládá v období 03/2022 - 03/2023.
Lokalita je územím vyhrazeným pro zemČdČlskou þinnost.
Posouzením možného vlivu zámČru na zdraví a životní prostĜedí nebyly zjištČny
okolnosti bránící vybudovat na farmČ v Malontech dvČ nové stáje pro skot využívané
jako zimovištČ.

ýÁST H. PěÍLOHY
PĜíloha þ. 1

VyjádĜení
VyjádĜení k zámČru z hlediska územnČ plánovací dokumentace
Stanovisko podle § 45i zákona o ochranČ pĜírody a krajiny

PĜíloha þ. 2

Grafické pĜílohy
Ortofotomapa, mČĜítko 1 : 2 000
Situaþní výkres, mČĜítko 1 : 1 000

PĜíloha þ. 3

Rozptylová studie
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RNDr. Irena DvoĜáková
Slezská 549, 537 05 Chrudim
tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz
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1.

ZADÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE

Pedkládaná studie byla vypracována jako souást Oznámení zámru „Malonty – Zimovišt“ ve
smyslu zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí, ve znní pozdjších
pedpis.
Investorem je BEMAGRO s.r.o., MALONTY 101, 382 91 MALONTY, I 60071222.
Pedmtem projektu je stavba zimoviš ve stávajícím zemdlském areálu jihozápadním smrem
od obce Malonty. Souástí výstavby zimoviš budou nezbytné zpevnné plochy.
Posouzení zámru je v rozptylové studii zameno na hlediska vlivu na imisní situaci a oekávaný
rozptyl zneišujících látek. Jedná se o modernizaci stávající farmy.
Výpoet rozptylové studie byl proveden pro:
•

amoniak.

Hodnocení bylo provedeno jako píspvek zámru.

2. POUŽITÁ METODIKA VÝPOýTU
Výpoet studie byl proveden programem SYMOS’97v2013- systémem pro modelování zneištní
ze stacionárních zdroj.
Metodika výpotu obsažená v programu SYMOS’97 umož uje:
výpoet zneistní ovzduší plynnými látkami z bodových, plošných a liniových zdroj
výpoet zneistní od velkého potu zdroj
stanovení charakteristiky zneistní v husté síti referenních bod a pipravení podklad
pro názorné kartografické zpracování výsledk výpot
brát v úvahu statistické rozložení smru a rychlosti vtru vztažené ke tídám stability
mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského
Pro každý referenní bod je umožnn výpoet tchto základních charakteristik zneistní ovzduší:
maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací zneisujících látek, které
se mohou vyskytnout v tídách rychlosti vtru a stability ovzduší
maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací zneisujících látek bez
ohledu na tídy rychlosti vtru a stabilitu ovzduší
roní prmrné koncentrace
dobu trvání koncentrací pevyšujících urité pedem zadané hodnoty
Hodnoty vypotených koncentrací v referenním bod závisí mimo jiné na tvaru terénu mezi
zdrojem a referenním bodem. Pro výpoet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v
požadované oblasti o libovolné velikosti bu ky. Zneisující látky se v atmosfée podrobují
rzným procesm, jejichž piinním jsou z atmosféry odstra ovány. Jedná se bu o chemické,
nebo fyzikální procesy. Model uvažuje prmrnou dobu setrvání látky v atmosfée, kterou je
možno stanovit pro adu látek. Pro první piblížení se látky dlí do tí kategorií a výsledná
koncentrace se vypoítá zahrnutím korekce na depozici a transformaci podle daných vztah pro
danou kategorii zneišující látky. Pro výpoet roních prmr se pro každý zdroj udává také
relativní roní využití maximálního výkonu. Jako nejdležitjší klimatický vstupní údaj se zadává
vtrná ržice rozlišená podle rychlosti vtru a teplotní stability atmosféry. Rychlost vtru se dlí
do tí tíd rychlosti (slabý, stední a silný vítr, rychlostí vtru se pitom rozumí rychlost zjišovaná
ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí).
Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující v atmosfée teplotní zvrstvení.
Stabilní klasifikace obsahuje pt tíd stability ovzduší. Ne všechny rychlosti vtru se vyskytují za
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všech tíd stability atmosféry. V praxi dochází k výskytu 11 kombinací tíd stability a tíd
rychlosti vtru. Vtrná ržice, která je vstupem pro výpoet zneištní ovzduší, tedy obsahuje
relativní etnosti smru vtru z 8 základních smr pro tchto 11 rzných rozptylových podmínek
a krom toho etnost bezvtí pro každou tídu stability atmosféry.

3. VSTUPNÍ ÚDAJE
Vstupní údaje pro zpracování byly pevzaty z Oznámení zámru podle § 6 zákona . 100/2001
Sb., o posuzování vliv na životní prostedí, v platném a úinném znní.

3.1. UMÍSTċNÍ ZÁMċRU
Identifikace zdroje dle pílohy . 2. zákona 8. Chovy hospodáských zvíat s celkovou roní emisí
amoniaku do 5 t. Katastrální území: Malonty (691127), Parcelní íslo: . st. 161, . st. 162, 494/1,
2252 a 2253. V souasné dob je ve stedisku provoz živoišné výroby (chov skotu, silážní žlaby).
Situace zámČru

STRANA . 4

ROZPTYLOVÁ STUDIE
Mapa Ĝešeného území

SO 01 a SO 02 - ZimovištČ - ocelové rámy s železobetonovou monolitickou konstrukcí stČn,
zastĜešená sedlovou stĜechou - jedna stĜešní rovina pĜetažena pĜes druhou, o maximální
výšce 13,70 m. StĜechu tvoĜí ocelové rámy s ocelovými vaznicemi a stĜešní krytinou. Podlahy
zimovištČ budou provedeny jako nepropustné - betonová deska bude opatĜena
hydroizolaþním souvrstvím.
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Digitální výškopis, Symos

(výškové lenní výpotové oblasti (m n.m.))
Souadný systém JTSK.

STRANA . 6

ROZPTYLOVÁ STUDIE
3.2. ÚDAJE O ZDROJÍCH
Chov hospodáských zvíat byl zaazen dle zákona . 201/2012 Sb., o ochran ovzduší jako
nevyjmenovaný stacionární zdroj. Souasná emise amoniaku nepesahuje 5 t. V pípad emisí
amoniaku nad tuto hranici je takový zdroj již považován za vyjmenovaný dle pílohy . 2 pod
bodem . 8 Chovy hospodáských zvíat s celkovou roní emisí amoniaku nad 5 t vetn.
Provozovatel:
BEMAGRO s.r.o., MALONTY 101, 382 91 MALONTY, I 60071222.
Jedná se o nové stavby - dv zimovišt a nezbytné zpevnné plochy. Úel užívání stavby budou
dv stavby zimovišt pro masný skot,
- zastavná plocha
SO 01 - Zimovišt
= 3 017,75 m2
SO 02 - Zimovišt
= 3 017,75 m2
SO 03 - Zpevnná plocha
= cca 1 400,00 m2
- obestavný prostor

SO 01 - Zimovišt
SO 02 - Zimovišt

= 28 478,63 m3
= 28 478,63 m3

- užitná plocha

SO 01 - Zimovišt
SO 02 - Zimovišt

= 2 880,66 m2
= 2 880,66 m2

- poet funkních jednotek

SO 01 - Zimovišt
SO 02 - Zimovišt

= 1 (10 skupin porodna + 6 skupin)
= 1 (8 skupin)

SO 01 a SO 02 budou zimovišt - obdélníkový zastešený objekt. Pohledové plochy této úelové
stavby jsou z betonu. Stecha bude mít barvu ernou. Maximální výška stavby bude 13,70 m.
Vyhrnování chlévské mrvy bude provádno cca 2x za sezónu, jak je to u tchto staveb obvyklé
(hluboká podestýlka). Vyhrnování krmiš bude provádno cca 4x týdn do pistaveného auta.
Stavba stáje bude provozována cca 4 msíce v roce - jedná se o zimovišt, a to v termínu od cca
poloviny prosince do poloviny dubna. V ostatních msících jsou zvíata na pastvinách na
pozemcích investora.
Seznam stacionárních zdroj:
x
x

y
y

1
2

-753093
-753075

z

Typ,2 plošný

z
-1199122
-1199115

Shluk-0-ne
0
0
0

1
2
2

664.8512
665.904

Skupina Popis
1
1 zimo1
2 zimo2

Vysvtlivky:
x

y
souadnice

z
Typ zdroje
souadnice nadmoská výška

shluk

Skupina

Výpotové parametry zdroj:
Vysvtlivky:
h
Výška výduchu
vm

Vs

t

d

w

alfa

24.00

objem vzdušiny
v m3/s

teplota vzdušiny
v oC

prmr výduchu
vm

rychlost proudní
V m/s

využití
max. výkonu

denní
provoz

STRANA . 7

ROZPTYLOVÁ STUDIE
Budoucí stav:
Pý

M g/s
1
2

h

Vs

0.10972
0.10972

t

13.700
13.700

d

0.284
0.284

20
20

w
1.000
1.000

alfa
1.270
0.361

0.333
0.333

24
24
24

Vysvtlivky: M…emisní tok v g/s, h…výška výduchu v m, Vs…množství vzdušiny v m3/s, d…
prmr výduchu v m, w…rychlost proudní v m/s, alfa…využití zdroje
Emise amoniaku – Malonty:
Kategorie Kapacita

Stáj
Kejda
kg NH3/rok

Zapravení Pastva

Celkem

Stáj
Malonty

400

800

226.7

800

480

2306.7

400 ks

800

227

800

480

2307 kg

Použité emisní faktory:
Kategorie Stáj
Kejda
Zapravení
kg NH3/zvíe.rok
Stáj
Pastva
6
1.7
6
1.8
Masný skot

Podklady pro výpoþet:
Zákon . 201/2012 Sb., o ochran ovzduší, ve znní pozdjších pedpis. Vyhláška MŽP . 415/2012 Sb., o pípustné
úrovni zneišování a jejím zjišování a o provedení nkterých dalších ustanovení zákona o ochran ovzduší, ve znní
pozdjších pedpis.
Vstník MŽP 01/2018 -Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší „k zaazování chov hospodáských zvíat podle
zákona . 201/2012 Sb., o ochran ovzduší, k výpotu emisí zneišujících látek z tchto stacionárních zdroj
a k seznamu technologií snižujících emise z tchto stacionárních zdroj“ z 15.2.2018.
Vtrání a ventilace - vtrání bude pirozené otevenými boními rolovacími stny a hebenovou vtrací štrbinou.
Boní ventilaní systém umož uje zcela otevít nebo uzavít celý bok stáje a regulovat tak, spolu s vtrací štrbinou,
proudní vzduchu. Ovládání je bu mechanické (pomocí navijáku), nebo elektrické.
Ukazatel snížení emise amoniaku (NH3) – možnosti snížení emisí
Technologie snížení emisí v chovu masného skotu:
Systém ustájení na hluboké podestýlce s pravidelným pistýláním 5 kg slámy na kus a den 30 %
Ponechání pevných exkrement v klidu do vytvoení pírodní krusty 40 %
Technologie aplikace hnoje zapravení hnoje pluhem do 24 hodin od aplikace 35 %
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3.3. METEOROLOGICKÉ PODKLADY
Je uvedena vtrná ržice odpovídající dané lokalit, a to jak graficky, tak tabelárn s etností
výskytu jednotlivých tíd stability a tíd rychlosti vtru vzhledem k rozptylovým podmínkám v
atmosfée.
Pevládající vtry vanou ze západu a jihozápadu s prmrnou rychlostí vtru 4 – 5 m/s, v nárazech
maxima do 15 m/s. Minimum v etnosti smr vtru leží ve smrech jiho a severovýchodních.
Bezvtí se vyskytuje s etností 7,26 % asového fondu v roce. Nejfrekventovanjší je III. tída
stability ovzduší. Vítr o rychlosti do 2,5 m/s vane s etností 42,20 % asového fondu v roce.
Obecn zhoršené rozptylové podmínky (I., II. tída stability a bezvtí (calm)), kdy mají na imisní
situaci v pízemní vrstv atmosféry nejvtší vliv nízké chladné bodové zdroje, lze v oblasti
oekávat okolo 62,12 % asového fondu v roce.
Protože je výpoþtová síĢ v souĜadném systému JTSK, je použito stoþení vČtrné rĤžice o 7.6o.

Obrázek - vČtrná rĤžice (Zdroj ýHMÚ)

Pevládající vtry vanou z jihozápadu a severovýchodu s prmrnou rychlostí vtru 4 – 5 m/s, v
nárazech maxima do 15 m/s. Minimum v etnosti smr vtru leží ve smrech jihovýchodních a
východních. Bezvtí se vyskytuje s etností 15,02 % asového fondu v roce. Nejfrekventovanjší
je III. tída stability ovzduší. Vítr o rychlosti do 2,5 m/s vane s etností 42,2 % asového fondu
v roce.
Obecn zhoršené rozptylové podmínky (I., II. tída stability a bezvtí (calm)), kdy mají na imisní
situaci v pízemní vrstv atmosféry nejvtší vliv nízké chladné bodové zdroje, lze v oblasti
oekávat okolo 42,1 % asového fondu v roce.
Protože je výpoþtová síĢ v souĜadném systému JTSK, je použito stoþení vČtrné rĤžice o 8o.
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Tabulka - vČtrná rĤžice (Zdroj ýHMÚ)
N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

CALM

0.01
0.16
0.01
2.42
1.34
0.01
0.35
1.02
0.24
0.65
2.80

0.01
0.23
0.08
3.60
4.54
0.09
0.39
0.91
0.31
0.73
2.11

0.00
0.05
0.03
1.31
1.47
0.02
0.21
0.33
0.01
0.49
1.07

0.00
0.04
0.00
0.58
0.63
0.04
0.10
0.28
0.14
0.40
0.80

0.01 0.04
0.06 0.53
0.01 0.00
2.00 11.49
1.29 3.14
0.01 0.00
0.24 1.90
0.29 1.66
0.13 0.07
1.61 5.61
2.32 4.55

0.01
0.13
0.00
3.02
1.70
0.09
0.51
1.14
0.85
1.28
3.25

0.00 0.11
0.10 1.22
0.01 0.00
1.33 10.79
1.19 0.00
0.04 0.00
0.21 0.89
0.77 0.00
0.27 0.00
0.36 2.00
1.72 0.00

9.01

13.00

5.00

3.01

7.98

11.98

6.02

28.98

VČtrná rĤžice:
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15.02

TS/RV

SUMA

I/1.7

0.20

II/1.7

2.53

II/5.0

0.14

III/1.7

36.54

III/5.0

15.30

III/11.0

0.30

IV/1.7

4.82

IV/5.0

6.39

IV/11.0

2.03

V/1.7

13.13

V/5.0

18.62
100.00
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Malonty

VČtrná rĤžice:
SmČr
%
h/r
h/<
m/s
1.7
5
11
Celkem

S
9.01
789
17.5

SV
13.00
1139
25.3

V
5.00
438
9.7

JV
3.01
264
5.9

J
7.98
699
15.5

JZ
28.98
2539
56.4

Z
11.98
1049
23.3

SZ
6.02
527
11.7

5.47
5.16
0.26
10.89

6.83
7.64
0.40
14.88

3.95
2.90
0.03
6.88

3.00
1.71
0.18
4.89

5.80
3.91
0.14
9.86

21.44
9.34
0.07
30.86

6.84
6.08
0.94
13.86

3.89
3.70
0.31
7.90

CALM
15.02
1316
29.2
Celkem
57.22
40.45
2.33
100.00

Rychlost vČtru se dČlí do tĜíd:
Vítr
Tída rychlosti

slabý
1,7 m/s

stední
5,0 m/s

silný
11,0 m/s

V praxi dochází k výskytu níže uvedených 11 kombinací tíd stability a tídy vtru:
Rozptylová podmínka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tída stability
I
II
II
III
III
III
IV
IV
IV
V
V

Rychlost vtru
1,7
1,7
5,0
1,7
5,0
11,0
1,7
5,0
11,0
1,7
5,0

3.4. POPIS REFERENýNÍCH BODģ
Seznam referenþních bodĤ 2001-2004
RB: 2001, Budova s íslem popisným:
Stavba stojí na pozemku:
p. . st. 349
Vzdálenost od zámru: 168 m.

Malonty [691127]; . p. 209; bytový dm

RB: 2002, Budova s íslem popisným:
Stavba stojí na pozemku:
p. . st. 448
Vzdálenost od zámru: 151 m.

Malonty [691127]; . p. 252; rodinný dm

RB: 2003, Budova s íslem popisným:
Stavba stojí na pozemku:
p. . st. 239
Vzdálenost od zámru: 200 m.

Malonty [691127]; . p. 69; objekt k bydlení

STRANA . 11

ROZPTYLOVÁ STUDIE
RB: 2004, Budova s íslem popisným:
Stavba stojí na pozemku:
p. . st. 31
Vzdálenost od zámru: 166 m.

Malonty [691127]; . p. 49; objekt k bydlení

Situaþní mapka referenþních výpoþtových bodĤ (RB)
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Mapa referenních bod, výpotová sí:

Výška výpotových bod – dýchací zóna lovka 1,6 m.
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3.5. ZNEýIŠġUJÍCÍ LÁTKY A PěÍSLUŠNÉ IMISNÍ LIMITY
Seznam relevantních zneišujících látek vetn typu poítaných koncentrací (hodinové, denní
koncentrace, roní prmrná koncentrace, apod.) a píslušných imisních limit.
PĜíloha þ. 1 k zákonu þ. 201/2012 Sb.
IMISNÍ LIMITY A POVOLENÝ POýET JEJICH PěEKROýENÍ ZA KALENDÁěNÍ ROK

1. Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální poet jejich pekroení
ZneþišĢující látka
Oxid siiitý
Oxid siiitý
Oxid dusiitý
Oxid dusiitý
Oxid uhelnatý
Benzen
ástice PM10
ástice PM10
ástice PM2,5
Olovo

Doba prĤmČrování
1 hodina
24 hodin
1 hodina
1 kalendání rok
maximální denní osmihodinový prmr1)
1 kalendání rok
24 hodin
1 kalendání rok
1 kalendání rok
1 kalendání rok

Imisní limit
350 µg.m-3
125 µg.m-3
200 µg.m-3
40 µg.m-3
10 mg.m-3
5 µg.m-3
50 µg.m-3
40 µg.m-3
20 µg.m-3
0,5 µg.m-3

Maximální poþet pĜekroþení
24
3
18
0
0
0
35
0
0
0

Poznámka:
1
) Maximální denní osmihodinová prĤmČrná koncentrace se stanoví posouzením
osmihodinových klouzavých prĤmČrĤ poþítaných z hodinových údajĤ a aktualizovaných
každou hodinu. Každý osmihodinový prĤmČr se pĜiĜadí ke dni, ve kterém konþí, to jest
první výpoþet je proveden z hodinových koncentrací bČhem periody 17:00 pĜedešlého dne a
01:00 daného dne. Poslední výpoþet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00
hodin.
2. Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystém a vegetace
ZneþišĢující látka
Oxid siiitý
Oxidy dusíku1)

Doba prĤmČrování
kalendání rok a zimní období (1. íjna - 31. bezna)
1 kalendání rok

Imisní limit
20 µg.m-3
30 µg.m-3

Poznámka:
1
) Souet objemových pomr (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusiitého vyjádený v jednotkách
hmotnostní koncentrace oxidu dusiitého.
3. Imisní limity pro celkový obsah zneišující látky v ásticích PM10 vyhlášené pro ochranu
zdraví lidí
ZneþišĢující látka
Arsen
Kadmium
Nikl
Benzo(a)pyren

Doba prĤmČrování
1 kalendání rok
1 kalendání rok
1 kalendání rok
1 kalendání rok
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Imisní limit
6 ng.m-3
5 ng.m-3
20 ng.m-3
1 ng.m-3
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4. Imisní limity pro troposférický ozon
Imisní limity pro troposférický ozon
Úþel vyhlášení

Doba prĤmČrování

Imisní limit

Ochrana zdraví lidí1)
Ochrana vegetace3)

maximální denní osmihodinový prmr2)
AOT404)

120 µg.m-3
18000 µg.m-3.h

Maximální poþet
pĜekroþení
25
0

Poznámky:
1
) Plnní imisního limitu se vyhodnocuje na základ prmru za 3 kalendání roky;
2
) Maximální denní osmihodinová prmrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových
klouzavých prmr poítaných z hodinových údaj a aktualizovaných každou hodinu. Každý
osmihodinový prmr je pipsán dni, ve kterém koní, to jest první výpoet je proveden z
hodinových koncentrací bhem periody 17:00 pedešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední
výpoet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin;
3
) Plnní imisního limitu se vyhodnocuje na základ prmru za 5 kalendáních let;
4
) Pro úely tohoto zákona AOT40 znamená souet rozdíl mezi hodinovou koncentrací vtší než
80 µg.m-3 (= 40 ppb) a hodnotou 80 µg.m-3 v dané period užitím pouze hodinových hodnot
zmených každý den mezi 08:00 a 20:00 SE, vypotený z hodinových hodnot v letním období
(1. kvtna - 31. ervence).
5. Imisní limity pro troposférický ozon
Úþel vyhlášení
Ochrana zdraví lidí
Ochrana vegetace

Doba prĤmČrování
maximální denní osmihodinový prmr
AOT40

Imisní limit
120 µg.m-3
6000 µg.m-3.h

Relevantní imisní limity pro výpoet:
1. Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální poet jejich pekroení
ZneþišĢující látka
Oxid dusiitý
Oxid uhelnatý

Doba prĤmČrování
1 hodina
maximální denní osmihodinový prmr1)

Imisní limit
200 µg.m-3
10 mg.m-3

Maximální poþet pĜekroþení
18
0

Poznámka:
1
) Maximální denní osmihodinová prmrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových
klouzavých prmr poítaných z hodinových údaj a aktualizovaných každou hodinu. Každý
osmihodinový prmr se piadí ke dni, ve kterém koní, to jest první výpoet je proveden z
hodinových koncentrací bhem periody 17:00 pedešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední
výpoet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.
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3.6. HODNOCENÍ ÚROVNÍ ZNEýIŠTċNÍ V PěEDMċTNÉ LOKALITċ
Pi hodnocení stávající úrovn zneištní v pedmtné lokalit se vychází z map úrovní zneištní
konstruovaných v síti 1 x 1 km, ve formátu shapefile (.shp ESRI). Tyto mapy zveej uje
ministerstvo na internetových stránkách. Tyto mapy obsahují v každém tverci hodnotu
klouzavého prmru koncentrace pro všechny zneišující látky za pedchozích 5 kalendáních
let, které mají stanoven roní imisní limit.
KVALITA OVZDUŠÍ
Pro vyjádení imisní situace základních zneišujících látek v pedmtné lokalit lze použít hodnoty
publikované HMÚ - odety z map, prmry hodnot koncentrací pro tverec území o velikosti 1 km2 vždy
za pedchozích 5 kalendáních let - za léta 2015 až 2019:
roní prmr
6,6 µg/m3
- NO2
roní prmr
14,1 µg/m3
- PM10
- PM10
36. nejvyšší 24-hod. prm. konc. v kal. roce
23,5 µg/m3
roní prmr
10,6 µg/m3
- PM2,5
- benzen
roní prmr
0,7 µg/m3
- B(a)P
roní prmr
0,1 ng/m3

Relevantní imisní hodnoty z dlouhodobých prmr v porovnání s imisními limity:
Škodlivina

Charakteristika

Oxid dusiitý, NO2
Oxid uhelnatý, CO
PM10
PM10
PM2.5
Benzen
B(a)P

Aritmetický prmr za rok
Maximální denní osmihodinový klouzavý prmr
Aritmetický prmr za rok
ástice PM10, 36. max. 24hod. prmr
Aritmetický prmr za rok
Aritmetický prmr za rok
Aritmetický prmr za rok

Imisní
limit
40
10000
40
50
25
5
1

Hodnota

Jednotka

6,6
−−
14,1
23,5
10,6
0,7
0,1

µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
ng/m3

Míra zneištní ovzduší v Jihoeském kraji je, na rozdíl od celorepublikového prmru, velmi nízká. Dochází však k
lokálnímu pekroení roního imisního limitu pro benzo(a)pyren, pekroení imisního limitu je soustedno do území
mst a obcí a souvisí s kombinací vliv vytápní obytné zástavby (lokální topeništ) a dálkového penosu. Lokáln
rovnž není dodržován 24hodinový imisní limit pro suspendované ástice frakce PM10 pedevším v topné sezón
vlivem zhoršených rozptylových podmínek, pítomností sekundárního aerosolu a také v okolí dopravou siln
zatížených lokalit.
Pípustná úrove zneištní je dána imisními limity a pípustné etnosti jejich pekroení jsou uvedeny v píloze . 1
zákona . 201/2012 Sb., o ochran ovzduší.
Imisní limity jsou vyhlášeny pro ochranu zdraví lidí pro zneišující látky:
SO2, NO2, CO, benzen, olovo a ástice PM10 a PM2,5, troposférický ozon;
limity pro celkový obsah zneišující látky v ásticích PM10: As, Cd, Ni, benzo(a)pyrenu;
a pro ochranu ekosystém a vegetace pro zneišující látky:
SO2, NOx, troposférický ozon.
Imisní limity jsou závazné pro orgány ochrany ovzduší pi výkonu jejich psobnosti.
Pípustná úrove zneišování je urena emisními limity, emisními stropy, technickými podmínkami provozu zdroje a
pípustnou tmavostí koue a je závazná pro provozovatele zdroj zneišování.
Pípustná úrove zneištní zdroj: eský hydrometeorologický ústav (HMÚ)
Aktuální stav zneištní a rozptylové podmínky, možné vyhlášení smogové situace
Mapy zneištní ovzduší aktuáln zobrazují koncentrace zneišujících látek namené na jednotlivých micích
stanicích imisního monitoringu
Aktuální stav ovzduší je zveejnn na webových stránkách HMÚ v sekci ovzduší. Stanice s automatizovaným
mícím programem lze zjistit aktuální stav zneištní ovzduší, nap. stanice imisního monitoringu CCBD v Nerudov
ulici v . Budjovicích.
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4. VÝSLEDKY ROZPTYLOVÉ STUDIE
Vstupní emisní data uvažují aplikaci technologií snižující emise amoniaku.
Výsledky výpot jsou prezentovány v tabelární a grafické podob. Byly vypoteny tyto
charakteristiky (imisní píspvky) - amoniak, hodinové a prmrné roní koncentrace v µg/m3.

VÝSLEDKY ROZPTYLOVÉ STUDIE - PěÍSPċVEK ZÁMċRU
Amoniak, prmrné roní a hodinové koncentrace v µg/m3.
prĤmČr
Minimum (min)
Maximum (max)

0.018247
0.001996
0.519872
CONC_AVG

3.263520
0.672097
26.852410
CM_MAX

prĤmČr
max
min
max v bodČ
min v bodČ

0.128759
0.178635
0.070943
2004
2001
CONC_AVG

15.998121
22.026462
9.185788
2002
2004
CM_MAX

b) výsledky v tabulkové form, píspvek zámru:
Amoniak, prmrné roní a hodinové koncentrace v µg/m3.
ID_POINT X_COORD
Y_COORD
Z_ELEV
L_ELEV CONC_AVG CM_MAX CM_1_01_7 CM_2_01_7
2001 -752907.000000 -1199194.000000 674.940000 3.000000
0.070943 18.464144
18.464144
13.587387
2002 -752913.000000 -1199134.000000 673.340000 3.000000
0.106343 22.026462
22.026462
16.589189
2003 -752888.000000 -1199019.000000 668.820000 3.000000
0.159113 14.316091
14.316091
12.200471
2004 -752972.000000 -1198961.000000 663.980000 3.000000
0.178635
9.185788
7.704396
9.185788
CM_2_05_0 CM_3_01_7 CM_3_05_0 CM_3_11_0 CM_4_01_7 CM_4_05_0 CM_4_11_0 CM_5_01_7 CM_5_05_0
4.456846
10.480292
3.363283
1.501985
8.183409
2.509388
1.103682
4.300480
1.165494
5.505556
12.826877
4.161403
1.864507
9.965666
3.105269
1.373774
5.325337
1.469046
4.027599
9.742555
3.116711
1.390135
7.530744
2.290194
1.004943
3.889678
1.030504
3.102065
8.733201
2.847914
1.277539
7.526383
2.334724
1.030992
4.422089
1.201014
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c) kartograficky – výhledový stav:

AMONIAK
Roní imisní koncentrace v µg/m3
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AMONIAK
Hodinové imisní koncentrace v µg/m3
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5. NÁVRH KOMPENZAýNÍCH OPATěENÍ
Nejsou splnČny pĜedpoklady pro navržení kompenzaþních opatĜení.
Kompenzaþní opatĜení - Platí dle vyhl. þ 415/2012 Sb.:
§ 27
Zpsob uplatnní kompenzaních opatení
(K § 12 odst. 8 zákona)
(1) Kompenzaní opatení se uloží u stacionárního zdroje a pozemní komunikace uvedené v § 11
odst. 1 písm. b) zákona v pípad, že by jejich umístním došlo k nárstu úrovn zneištní o více
než 1 % imisního limitu pro zneišující látku s dobou prmrování 1 kalendání rok.
(2) Pro úely vyhodnocování kompenzaního opatení jsou v píloze . 16 k této vyhlášce
stanoveny koeficienty významnosti píspvku zdroje ke zneištní ovzduší (dále jen „koeficient
významnosti“), a to v závislosti na efektivní výšce zdroje.
(3) Kompenzaní opatení je uplatnno dostateným zpsobem, pokud je snížení souinu zmny
množství vypouštné zneišující látky v tunách za rok a koeficientu významnosti stacionárních
nebo mobilních zdroj, na nichž se realizuje kompenzaní opatení, vtší nebo rovno souinu
zmny množství vypouštné zneišující látky v tunách za rok a koeficientu významnosti nov
umisovaného stacionárního zdroje nebo mobilních zdroj na posuzované pozemní komunikaci.
(4) V pípad uplatnní kompenzaního opatení formou izolaní zelen, ištní komunikací nebo
jiných obdobných opatení se neuvažuje pi hodnocení kompenzaního opatení podle odstavce 3
o vypouštní zneišujících látek do ovzduší, ale o odstranném zneištní.
Tabelární výstup výsledkĤ po provedení kompenzaþních opatĜení: není

6. ZÁVċREýNÉ HODNOCENÍ
Pi modelování pírstk imisních koncentrací amoniaku v zájmovém území byl použit program
SYMOS´97, který umož uje výpoet maximálních hodinových, maximálních denních i
prmrných roních imisních koncentrací vždy ve vztahu ešených škodlivin k píslušným
imisním limitm. Výsledné imisní koncentrace pro grafický výstup jsou poítány od výšky 1,5 m
nad terénem (dýchací zóna) až po horní fasády stávajících budov.
Rozptylová studie je poítána pro imisní píspvek provozu podle dodané projektové
dokumentace.
Pro amoniak není souasnou legislativou stanoven imisní limit (byl stanoven v již neplatném NV
. 350/2002 Sb. a to hodnotou 100 µg/m3 pro 24 hodinovou koncentraci a 200 µg/m3 pro
krátkodobou koncentraci). V AHEM je uveden ichový práh pro amoniak v širokém rozmezí 13 –
38 225 µg/m3. Ing. Kojanová ve „Sledování a vyhodnocování úrovn zneištní ovzduší uvádí
jako hodnotu ichového prahu 11,8 mg NH3/m3.
V esku platí limity PEL 14 mg/m3 a NPK–P 36 mg/m3, díve platil imisní limit 100 µg/m3
stanovený jako 24-hodinový aritmetický prmr, musel být splnn do 1.1.2005, poátení mez
tolerance v roce 2002 byla 60 % (60 µg/m3). Mez tolerance se od 1. ledna 2003 mla snižovat tak,
aby dosáhla 1. ledna 2005 nulové hodnoty (dle Pílohy . 1 k naízení vlády . 350/2002 Sb.). Pi
emisích do ovzduší nad 10 000 kg ron platí povinnost hlášení do Integrovaného registru
zneišování. V posuzovaném pípad nepekroí roní emise amoniaku tuto hodnotu.
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Pachové látky - tento pojem byl do legislativy zaveden pedevším v dosud vydaných provádcích
pedpisech k zákonu . 86/2002 Sb., který byl nahrazen zákonem . 201/2012 Sb. Je zde
definována pachová jednotka. Neumíme však zatím stanovit emisní množství ani podle
jednotlivých chemických látek, ale ani podle pachových jednotek. Zpracovat rozptylovou studii na
„pachové látky“ emitované ze zemdlské živoišné výroby nelze, protože neumíme stanovit
emise – emisní faktory. Není stanoven emisní limit pro amoniak ani pro pachové látky.
Pro posouzení pachových látek se proto používá metoda zveejnná v AHEM . 8/1999 „Postup
pro posuzování ochranného pásma chov zvíat z hlediska ochrany zdravých životních
podmínek“. Tato metoda není metodou závaznou.
Postup pro stanovení ochranného pásma je založen na hodnocení vlivu nejdležitjších faktor na
dosah emisí do okolí chov zvíat a umož uje navrhnout rozmry a tvar ochranného pásma kolem
chov zvíat a zahrnuje tak minimalizaci škodlivých vliv. Vyhlášení ochranného pásma územním
rozhodnutím spadá výhradn do kompetence stavebního úadu. Ochranné pásmo vymezuje zónu,
kde mže být narušen zdravý stav ovzduší - zpracovatel navrhuje na základ výsledk výpot
stanovit ochranné pásmo v okolí zdroje jako izolinii dosahované krátkodobé imisní koncentrace
amoniaku ve výši 30 µg/m3. V ochranném pásmu lze oekávat urité zhoršení ovzduší - tj.
pítomnost zápachu.
Pedpokládané emise amoniaku nejsou vzhledem k chránné zástavb obce významné. Postižení
území pachovými látkami je vymezeno návrhem ochranného pásma areálu, které nezasahuje do
obytné zástavby.
Amoniak je lehí než vzduch a bude stoupat do výšky, kde se rozptýlí. Pachové látky však mohou
být ichov postižitelné pi nepíznivých klimatických podmínkách i ve vzdálenjším okolí.
Stájový vzduch je smsí atmosférického vzduchu s jeho pímsemi podle daného místa a plyn
vznikajících pi dýchání, procesech trávení, odpaování a biochemické pemny výkal,
podestýlky a plyn vznikajících jejich rozkladem. Krom plynných složek je stájový vzduch ješt
zatížen anorganickým a organickým prachem. Stájový vzduch vykazuje následující složení:
- prach a jiné mechanické neistoty;
- bakterie, hmyz, viry a plísn;
- plyny jako CO2, CO, NH3, CH4, H2S, SOx, merkaptany, indol, skatol, kenotoxiny a jiné.
Krom amoniaku však nejsou emisní faktory pro posuzovaný chov k dispozici.
Ve výpotu rozptylové studie nebyly uvažovány technologie snižující primární emise amoniaku.
Hodnocení imisních pĜíspČvkĤ, stav po realizaci zámČru:
prĤmČr
min
max
max v bodČ
prĤmČr
max
min
max v bodČ
min v bodČ

0.018247
0.001996
0.519872
762
0.128759
0.178635
0.070943
2004
2001
CONC_AVG

3.263520
0.672097
26.852410
763
15.998121
22.026462
9.185788
2002
2004
CM_MAX

Ve výpotové síti bude dosahováno maximálních krátkodobých imisních koncentrací amoniaku ve
výši 0,672-26,852 µg/m3, prmrné roní imisní koncentrace se pohybují od 0,002-0,520 µg/m3.
V obytné zástavb bude dosahováno max. 22,026 µg/m3 v bod 2002, nejvyšší roní prmr má
hodnotu 0,179 µg/m3 v bod 2004.

STRANA . 21

ROZPTYLOVÁ STUDIE
Na základ výsledk výpot navrhuji stanovit ochranné pásmo v okolí zdroje jako izolinii
dosahované krátkodobé imisní koncentrace amoniaku ve výši 30 µg/m3.
V R jsou v souasné dob provozovány desítky stájí shodného i obdobného typu. Tyto stavby
nejsou zásadním problémem z hlediska ochrany ovzduší.
Technologie stavby je konstrukn navržena ve shod s moderními trendy a odpovídá souasnému
stavu technického poznání.
U posuzovaného zimovišt budou plnny parametry bodu 4.2 - BAT v chovech masného skotu,
kde je doporueno u ustájení - Ustájení na hluboké podestýlce s pravidelným pistýláním 5 kg
slámy na kus a den s úinností snížení emisí amoniaku o 30 %, které bude používáno (dle
Referenního dokumentu o BAT u stacionárních zdroj nespadajících pod BREF – Chovy
dojeného skotu, králík, drbeže a prasat, 10/2015).
Chov masného skotu Malonty po realizaci zámru nebude dle kódu 8. (Chovy hospodáských
zvíat s celkovou projektovanou roní emisí amoniaku nad 5 t vetn) pílohy . 2 k zákonu .
201/2012 Sb., o ochran ovzduší, ve znní pozdjších pedpis, vyjmenovaným stacionárním
zdrojem. Nov budou celkové emise amoniaku (NH3) 2 307 kg.
Chovy hospodáských zvíat s celkovou projektovanou roní emisí amoniaku nad 5 t vetn nevztahují se specifické emisní limity (bod 7.1. ást II píloha . 8 vyhlášky MŽP . 415/2012 Sb.,
o pípustné úrovni zneišování a jejím zjišování a o provedení nkterých dalších ustanovení
zákona o ochran ovzduší, ve znní pozdjších pedpis), ani technická podmínka provozu.
Provozovatel nevyjmenovaného stacionárního zdroje není povinen zpracovat provozní ád, jehož
obsah je stanoven pílohou . 12 vyhlášky MŽP . 415/2012 Sb., ve znní pozdjších pedpis.
Z Informaního systému kvality ovzduší R plyne, že v obci Malonty není mící stanice s
mením imisních koncentrací. V kraji není provádno mení imisních koncentrací amoniaku
(NH3).
Stávající imisní zatížení území bylo vyhodnoceno na základ §11 bod 6 zákona . 201/2012 Sb., o
ochran ovzduší (K posouzení, zda dochází k pekroení nkterého z imisních limit
podle odstavce 5, se použije prmr hodnot koncentrací pro tverec území o velikosti 1 km2 vždy
za pedchozích 5 kalendáních let. Tyto hodnoty ministerstvo každoron zveej uje pro všechny
zóny a aglomerace zpsobem umož ujícím dálkový pístup). Vyhodnocení se netýká imisí pro
amoniak (NH3).
Zveejnno je na internetových stránkách eského hydrometeorologického ústavu Praha oblasti
s pekroenými imisními limity, OZKO -vrstvy GIS, ptileté prmry 2015 -2019
(http://chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html).
Produkované emise amoniaku roku 2018 pro jednotlivé kraje jsou uvedeny v na stránkách
eského hydrometeorologického ústavu Praha, ást emisní bilance R http://
portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emisnibilance_CZ.html.
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Skutené produkované emise amoniaku daného roku vycházejí vždy ze skuteného stavu chovu
skotu. Program zlepšování kvality ovzduší se vztahuje na vyjmenované stacionární zdroje. I když
posuzovaný zámr nebude vyjmenovaný stacionární zdroj, je možno uvedený program využít
pimen:
Kód opatení BD2 -Minimalizace imisních dopad provozu nových stacionárních zdroj v území:
Popis opatení: Opatení BD2 se vztahu je jak na nové zdroje spadající pod zákon o integrované
prevenci (zákon. . 76/2002 Sb.), tak na ostatní nové vyjmenované zdroje. U všech nových
stacionárních zdroj bude kompetentní orgán, pokud je to možné a ekonomicky pijatelné,
stanovovat technické podmínky provozu a emisní koncentrace na úrovni dolní poloviny emisního
intervalu, který je definován a kterého lze dosáhnout nejlepšími dostupnými technikami nebo
nejlepším bžn dostupným technickým ešením. Zdroje, které by mohly být potenciálním
zdrojem emisí zneišujících látek obtžujících zápachem, by mly být umísovány vždy s
ohledem na jejich vzdálenost od obytné zástavby a závazné podmínky pro jejich provoz by mly
reflektovat nejlepší dostupné techniky s ohledem na místní podmínky životního prostedí. U
tchto zdroj bude vyžadováno technické opatení k omezení emisí pachových látek (nap. úinné
zákryty).
Aplikace opatení: Dsledn ukládat požadavky na snižování emisí v souladu s nejlepšími
dostupnými technikami –BAT, zajistit kontrolu dodržování podmínek provozu stanovených
v povolení, ukládání sankcí za porušení podmínek provozu. Dodržování požadavk z technické
dokumentace, projektové dokumentace a návodu k obsluze, která stanoví detailn podmínky
provozu a definuje možné havarijní stavy, jejich prevenci a pípadný postup ešení. Obsluha
zaízení musí být ádn proškolena a seznámena s pípadnými poruchovými stavy.
Smyslem ešení je zefektivnní výroby a docílení maximální pohody pi chovu, zvýšení
produktivity práce a její zkulturnní a v neposlední ad minimalizace nepíznivého vlivu provozu
stavby na životní prostedí.
Obrázek ochranného pásma (návrh, zvolená krátkodobá imisní hladina 30 µg/m3):
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7. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADģ
201/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 2. kvtna 2012
o ochran ovzduší
415/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. listopadu 2012
o pípustné úrovni zneišování a jejím zjišování a o provedení nkterých dalších ustanovení
zákona o ochran ovzduší
SDLENÍ
odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky .
415/2012 Sb., o pípustné úrovni zneišování a jejím zjišování a o provedení nkterých dalších
ustanovení zákona o ochran ovzduší
Provozní a projektové podklady.
Vstník MŽP 01/2018 -Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší „k zaazování chov
hospodáských zvíat podle zákona . 201/2012 Sb., o ochran ovzduší, k výpotu emisí
zneišujících látek z tchto stacionárních zdroj a k seznamu technologií snižujících emise
z tchto stacionárních zdroj“ z 15.2.2018.
Zneištní ovzduší a atmosférická depozice v datech, HMÚ, Praha 1997 -2019.
http:/www.chmi.cz/uoco/isko/tab_roc/tab_roc.html .
Oblasti s pekroenými imisními limity, OZKO -vrstvy GIS, ptileté prmry 2015 -2019.
http://chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html .
„Referenní dokument o nejlepších dostupných technikách u stacionárních zdroj
nespadajících pod BREF -Chovy dojeného skotu, králík, drbeže a prasat“.
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/techniky_u_stacionarnich_zdroju_vystup_projektu/
$FILE/OOO-Chovy_dojeneho_skot_kraliku_drubeze_prasat-20160222.pdf .
Projektová dokumentace.
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