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ROZHODNUTÍ
Závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“)
jako příslušný správní úřad podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“), § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
vydává v souladu s § 7 odst. 6 zákona
následující rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení:
Identifikační údaje
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:
„Stavební úpravy stávající stáje pro dojnice – farma Březí u Meclova“
Kapacita (rozsah) záměru: Jedna se o stavební úpravy stáje ve stávajícím
zemědělském areálu. Celkem bude v areálu v přepočtu na DJ ustájeno 629,94 DJ.
Umístění záměru:

kraj: Plzeňský
obec: Meclov, část Březí
k. ú.: Březí u Meclova

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Jedná se o rekonstrukci původního kravina pro 112 ks krav (145,6 DJ). Nově bude
stavba sloužit pro ustájení krav v počtu 164 ks (213,2 DJ). Ustájení bude stelivové v
lehacích boxech.
Navrhovaná přestavba umožní zajistit optimální podmínky pro chov skotu. Stavba
přinese zlepšení ekologické bezpečnosti – provedeni podlah stáje s hydroizolací.
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Kumulaci s jinými záměry je možno vyloučit, vzhledem k tomu, že se v okolí areálu
nenacházejí jiné záměry, které by mohly s posuzovaným záměrem spolupůsobit.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Jedná se o stavební úpravy stávající stáje pro chov dojnic s původní kapacitou 112
ks dojnic (p.č. st. 780/5, 778). V rámci stavebních úprav stáje SO-01 dojde k
odstranění, prodloužení a rozšíření stávajících boxových loží včetně výměny nového
technologického hrazení v půdorysu původní stáje (nové izolované profily podlah).
Dále dojde k odstranění části stropní konstrukce a celé střešní konstrukce. Budou
zhotoveny nové lehací boxy v bývalém krmišti (nové izolované profily podlah) a
zhotovena nová střešní konstrukce nad danými boxy, krmištěm a krmným stolem. Ve
vrcholu střechy bude osazena neregulovatelná větrací štěrbina.
Půdorys objektu zůstane zachován v rozměrech 18,2 x 80,5 m. Novým řešením
budou tak zohledněny nové ekonomické, technologické a organizační podmínky.
Nová kapacita je stanovena na 164 ks krav. Krávy budou rozděleny do skupin
pomocí ocelových pozinkovaných branek, jednotlivé lehací boxy jsou odděleny
trubkovým ohýbaným hrazením. Provoz stáje nadále počítá se stlaným ustájením.
Hnojné chodby a krmiště budou nadále vyhrnovány pomocí traktoru s čelním
nakladačem na hnojiště. Krmení bude probíhat na krmném stole, který bude vně
stáje, podél severního průčelí. Napájení bude zabezpečené pomocí vyhřívaných
nerezových napájecích žlabů napojených na rozvod vody. Větrání bude zajištěno
příčným provětráváním a hřebenovou větrací štěrbinou.
Za zásadní opatření je nutno považovat hydroizolace podlah proti pronikání močůvky
do podloží.
Realizací navrhovaných stavebních úprav staveb vznikne moderní stáj, kde bude
zajištěna vysoká produktivita práce, vytvořeny optimální podmínky pro pobyt zvířat a
práci obsluhy.
Úroveň navrženého technologického řešení stájí odpovídá současné úrovni
zemědělských staveb.

Oznamovatel: Meclovská zemědělská, a.s., Meclov 72, 346 01 Horšovský Týn
Zpracovatel oznámení: Ing. Radek Přílepek, Bydlinského 871, 391 01 Sezimovo
Ústí

Záměr „Stavební úpravy stávající stáje pro dojnice – farma Březí u Meclova“ naplňuje
dikci bodu 1.5 kategorie II přílohy č. 1 zákona.
V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění,
zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a zda bude
posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl
správní orgán.
Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření
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dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů, veřejnosti
a dotčené veřejnosti a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených
v příloze č. 2 k zákonu,
rozhodl správní orgán tak, že záměr
„Stavební úpravy stávající stáje pro dojnice – farma Březí u Meclova“
nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován
podle zákona.
Do rozhodnutí lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových
stránkách
CENIA,
česká
informační
agentura
životního
prostředí
(http://www.cenia.cz/eia), pod kódem záměru PLK1783.

Odůvodnění
Správní orgán obdržel dne 27. 5. 2016 pod č.j.: ŽP/9741/16 oznámení záměru
„Stavební úpravy stávající stáje pro dojnice – farma Březí u Meclova“ k provedení
zjišťovacího řízení dle § 7 zákona.
Dne 31. 5. 2016 správní orgán oznámení zveřejnil v souladu s § 16 zákona na úřední
desce Plzeňského kraje a v informačním systému EIA na internetových stránkách
CENIA (http://www.cenia.cz/eia) pod kódem PLK1783.
K oznámení se v zákonem stanovené lhůtě dle § 6 odst. 7 zákona (tj. do 20 dnů ode
dne vyvěšení informace o oznámení na úřední desce Plzeňského kraje) vyjádřily tyto
subjekty:
1) Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, oddělení technické
ochrany konstatuje, že se jedná o změnu vyjmenovaného stacionárního zdroje
znečišťování ovzduší a uvádí, že podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ovzduší
vydá krajský úřad závazné stanovisko ke stavbě a změně stavby
stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu k řízení podle
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebnímu řádu. Ve
vyjádření je dále uveden postup o co musí provozovatel požádat a co je
součástí žádosti.
2) Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň, ze dne 20. 6.
2016 pod č.j.: ŽP/10974/16 Oddělení ochrany vod, oddělení odpadového
hospodářství, oddělení ochrany přírody, oddělení ochrany lesa ve svém
vyjádření nemají připomínky a nepožadují další posouzení podle zákona č.
100/2001 Sb. Oddělení ochrany lesa nemá k oznámení námitek a nepožadují
další posouzení podle zákona č. 100/2001. Oddělení ochrany ovzduší ve
svém vyjádřeni konstatují, že dojde k rozšíření stávajícího vyjmenovaného
zdroje ovzduší. Doporučuje, aby provozovateli byla uložena povinnost vysadit
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a udržovat ochrannou zeleň na hranici areálu směrem k obci. K oznámení
záměru nemáme další připomínky a nepožadujeme další posouzení podle
zákona č. 100/2001 Sb.
Komentář příslušného úřadu:
Výše uvedené doporučení je řešitelné v rámci navazujících řízení vedoucích k
realizaci záměru.
3) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, ze dne 23. 6.
2016 pod č.j.: ŽP/11099/16 ve svém vyjádření konstatuje, že předložená
dokumentace se považuje z hlediska zájmů chráněným orgánem ochrany
veřejného zdraví za dostatečnou pro daný účel s tím, že toto oznámení může
nahradit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí.
V souladu se zásadami uvedenými v příloze č. 2 zákona a výše uvedenými
vyjádřeními odůvodňuje správní orgán vydání výše uvedeného závěru zjišťovacího
řízení takto:

I.
CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU
1)

Velikost záměru: Předmětem záměru je rekonstrukce původního kravína pro
112 ks krav. Nově bude stavba sloužit pro ustájení krav v počtu 164 ks.

2)

Kumulace vlivů záměru s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných,
připravovaných, uvažovaných): Vzhledem k charakteru území a jednotlivým
ekologickým impaktům záměru (hluk, emise, odpadní vody) přichází v úvahu
pouze kumulace vlivů, synergické efekty jsou vyloučeny. V okolí areálu se
nenacházejí jiné obdobné záměry, které by mohly spolupůsobit
s posuzovaným záměrem.

3)

Využívání přírodních zdrojů: Realizace záměru nemá nároky na surovinové a
energetické zařízení. Jedná se o stavební úpravy ve stávajícím areálu.

4)

Produkce odpadů: V obou fázích (výstavba i provoz) s nimi bude zacházeno
podle jejich skutečných fyzikálně chemických vlastností a budou tříděny dle
druhů a budou smluvně likvidovány.

5)

Znečišťování životního prostředí a rušivé vlivy: Při provozování živočišné
výroby vznikají rozkladem organické hmoty (zbytky krmiva, steliva, výkaly)
látky, které způsobují znečišťování ovzduší. Z těchto látek je nejvýznamnější
vznik amoniaku, v menších množstvích pak vzniká i sirovodík, další pachové
látky a oxid uhličitý. Emise mohou v zásadě ovlivňovat pouze ovzduší v
nejbližším okolí stájového objektu. Tyto koncentrace negativním způsobem se
neprojeví. Areál chovu skotu je i zdrojem pachových látek, navýšení stavu
chovaných zvířat, které je cca 10 % nebude vzhledem k umístění stáje
postřehnutelné. Zdrojem prachu v zemědělských provozech je především
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stlaní a krmení. V tomto případě se jedná o stelivový provoz. Při spotřebě
steliva ve stájích 556 t.rok-1 bude činit prašnost ze steliva 0,56 t.rok-1. Prašnost
ze steliva nebude tedy významná. Dalším zdrojem prašnosti může být krmení.
Množství prachu je obtížné zhodnotit a je závislé na druhu krmiva – větší ze
šrotů, nulové ze siláže a senáže. Vzhledem k použité technologii krmení, kdy
se krmná dávka připravuje v míchacím krmném voze a na krmný stůl je
zakládána namíchaná, bude prašnost z krmení minimální. V tomto případě
není prašnost významným vlivem na ovzduší. Příspěvky dopravních
prostředků zabezpečujících zásobování farmy k emisím na komunikacích
budou rovněž nevýznamné. Odpadní vody charakteru močůvky nevznikají,
veškerá tekutá složka exkrementů je obsažena v produkci hnoje ve stlaném
provozu (je vsakováno podestýlkou). Množství kontaminovaných vod z hnojné
koncovky, žlabů a technologických vod z dojírny se nemění a tyto budou
nadále skladovány ve stávající jímce. Dešťová voda z nekontaminovaných
zpevněných ploch a střech objektů je vsakována na pozemku investora.
Plocha střech se nemění. V průběhu výstavby může nastat časově omezené a
občasné zvýšení hladiny hluku a vibrací v těsné blízkosti staveniště v
důsledku použití stavebních strojů, zvláště při provádění bouracích prací.
Stavební práce budou probíhat především uvnitř objektu a dále při jeho
severní podélné stěně (na opačné straně od obytné zástavby), z čehož
vyplývá, že zdroje hluku budou ve směru k obytné zástavbě odcloněny.
Dalším možným zdrojem hluku a vibrací budou některé stavební práce, jako je
hutnění a vibrování např. při betonáži. Všechny stavební činnosti budou
prováděny výhradně v denní době (od 06,00 hod do 22,00 hodin) převážně
uvnitř objektu, obytné objekty v zastavěném území obce jsou od
modernizované stáje vzdáleny min. 115 m, neočekává se, že budou
překročeny povolené hodnoty u nejbližších obytných objektů. Z provozního
hlediska lze konstatovat, že příspěvek dopravy spojené s provozem
posuzovaného areálu ve vztahu k obytné zástavbě není významný a dopravní
zatížení spojené s provozem bude shodné s původním stavem a významně se
neprojeví. Maxima dopravy nastávají v období dovozu krmiva na farmu. Tato
denní maxima dopravy nebudou odlišná od současného stavu. Z pohledu
zatížení území je nejvýznamnější vliv dopravy po komunikaci I/26 procházející
obcí.
Stávající stav chovu zvířat je bezproblémový a není předpoklad zhoršení
stávající situace.
6)

Výstavba ani samotný provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor
vzniku havárií nebo nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními
důsledky. Realizace záměru za předpokladu dodržení všech norem, pracovní
a technologické kázně nepřinese žádná rizika, která by mohla nepříznivě
působit na okolí.
II.
UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU

Pozemky, na kterých budou prováděny modernizace, stavební úpravy, se nachází na
katastrálním území Březí u Meclova v sousedství obce. Pozemky jsou vedeny jako
zastavěné, jedná se o pozemky p.č. st. 780/5, 778. Zastavěné plochy se nemění.
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Stavba je umístěna ve stávajícím zemědělském areálu jihozápadně od obce Březí.
Obytné objekty v zastavěném území obce jsou od modernizované stáje vzdáleny
min. 115 m. Stavba nebude zasahovat do pozemků určených k plnění funkcí lesa
Posuzovaný záměr a stávající areál nezasahuje do žádného z chráněných území
přírody ve smyslu ustanovení § 14 zákona 114/1992 Sb.
Záměr se nenachází v chráněném ložiskovém území, dobývacím prostoru podle
zákona č. 44/1998 v platném znění (horní zákon).
Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odstavce 1 zákona
114/1992 Sb.) nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena.
Ochranná pásma lesních porostů (§ 14 odstavce 2 zákona 289/1995 Sb. nejsou
polohou a vlivy posuzovaného záměru dotčena.
Ochranná pásma komunikací, nadzemních či podzemních inženýrských sítí ve
správě jiných správců nejsou záměrem dotčena, týká pouze vlastních inženýrských
sítí v areálu podle projektu.
Nejbližší významný krajinný prvek "ze zákona" je les 290 m jihozápadně od areálu a
bezejmenný přítok Mračnického potoka cca 120 m jižně od areálu. Z hlediska
umístění záměru tedy správní orgán usuzuje, že vliv nebude významný.
III.
CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA
OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Průběh výstavby, nevelké rozsahem a časově omezené na poměrně krátkou dobu,
neovlivní zásadním způsobem okolní životní prostředí ani neohrozí zdraví občanů v
nejbližších obytných objektech v okolí. Ani v bezprostředním důsledku provozu
nedojde k ovlivnění, případně narušení okolního prostředí. Negativní vlivy mohou
nastat pouze v případě technologické nekázně. Při dodržení příslušných předpisů
jsou však tato rizika vyloučena.
Jako zdroj emisí NH3 je stáj pro chov skotu zařazena jako vyjmenovaný zdroj
znečišťování ovzduší.
Navrženými úpravami nebude dotčen rozsah zemědělského půdního fondu.
Záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa, nedojde k
negativnímu vlivu na vodu. Nebudou dotčeny chráněné druhy rostlin ani živočichů,
prvky územního systému ekologické stability, významné krajinné prvky, nedojde k
narušení krajinného rázu.
Vzhledem k charakteru záměru a lokalizaci stavby nebyly shledány závažné vlivy na
životní prostředí a obyvatele, které by vznikly v důsledku rekonstrukce a následného
provozu. Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a
podzemní voda, půda, fauna, flóra, ekosystémy, krajina, hluk případně jiné) jsou
možné vlivy záměru akceptovatelné.
S ohledem na rozsah a charakter záměru nelze očekávat významné vlivy na životní
prostředí ani vlivy na veřejné zdraví.
Na základě výše uvedených skutečností správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno
ve výroku tohoto rozhodnutí.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v
§ 3 písm. i), bodě 2. zákona do 15 dnů ode dne jeho oznámení (§ 83 odst. 1
správního řádu), a to k Ministerstvu životního prostředí, podáním odvolání u
Krajského úřadu Plzeňského kraje (§ 86 a 89 správního řádu). V této lhůtě podané
odvolání má odkladný účinek.

Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení IPPC + EIA

Přílohy: (obdrží oznamovatel)
1) vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí,
oddělení technické ochrany
2) vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň,
3) vyjádření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni,
Rozdělovník:
Doručí se dle § 7 odst. 4 zákona (s přílohou) :
1) Meclovská zemědělská, a.s., Meclov 72, 346 01 Horšovský Týn
Doručí se dle § 22 písm. c) zákona (bez příloh):
2) Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence, Vršovická 65, Praha 10, 100 10
Doručí za účelem vyvěšení na úřední desce:
3) Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, 306 13
4) MěÚ Meclov, Meclov 137, 345 21 Meclov
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V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu a § 5 odst. 1 vyhlášky
Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě
některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí musí
být toto rozhodnutí bezodkladně vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední
desce. Žádáme o následné zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí rozhodnutí
zpět Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí.

Datum vyvěšení: ………………………………………………………………….
(podpis oprávněné osoby a razítko)

Datum sejmutí: ……………………………………………………………………..
(podpis oprávněné osoby a razítko)

E-mail: posta@plzensky-kraj.cz
www.plzensky-kraj.cz

Tel.: + 420 377 195 111
Fax: + 420 377 195 078
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