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Praha: 01.10.2013 Dle rozdělovníku 

Číslo jednací: 120773/2013/KUSK 

Spisová značka: SZ_ 120773/2013/KUSK 

Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 

Značka: OŽP/Če 

 

ZÁVĚR  ZJIŠŤOVACÍHO  ŘÍZENÍ 

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění 

pozdějších předpisů. 
 

Identifikační údaje : 

Název záměru: Dostavba zemědělského areálu Ohaře – produkční stáj 

 

Zařazení záměru: záměr svým charakterem představuje navýšení kapacity dle § 4 odst. 1 

písm. b) zákona č. 100/2001 Sb. záměru zařazeného pod bod I/1.7 dle přílohy č. 1 cit. zákona  

„Chov hospodářských zvířat s kapacitou nad 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 

500 kg živé hmotnosti)“. 

 

Charakter záměru:  

Předmětem záměru je stavba nové produkční stáje v místě po vybouraných silážních žlabech 

na st. p. č. 198 a 199 a parc. č. 778/3 ve stávajícím  areálu v obci Ohaře. Stáj je navržena jako 

volné bezstelivové ustájení s přirozeným větráním. Stáj porodny prasnic bude změněna na 

nestájový objekt. 

 

Kapacita (rozsah) záměru: 

Ve stáji bude umístěno 242 dojnic PŽH 600 kg. Dále bude realizován objekt zpracování 

mléka, skladovací jímka kapacity 3000 m3 a dalších doprovodné objekty. Současně budou 

provedeny změny v ustájení – ve stáji K 174 bude ustájeno 57 krav na sucho a 92 jalovic; ve 

stáji K 96 – 120 jalovic, ve stáji teletníku 60telat a 70 jalovic, zůstávají boudy pro 30 telat.  

Změna proti kolaudačnímu stavu bude představovat 174,1 DJ. 
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Umístění:   kraj:              Středočeský 

                   obec:            Ohaře 

                   kat. území:   Ohaře 

 

 

Oznamovatel záměru: PROTECO AGRO s.r.o., Ohaře čp. 160, 281 30 Ohaře 

 

Souhrnné vypořádání připomínek: 

Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili: Krajský úřad 

Středočeského kraje – OŽPaZ, Středočeský kraj, KHS Středočeského kraje úz. prac. Kolín, 

Městský úřad Kolín– odbor životního prostředí a zemědělství a ČIŽP OI Praha. 

Ze strany veřejnosti nebylo obdrženo žádné vyjádření. 

 

KÚSK, OŢP  

Z hlediska zákona č. 114/1992., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů 

Jako orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že nemá k předloženému záměru připomínky. 

Výše uvedený záměr nebude mít vliv na regionální územní systémy ekologické stability, 

zvláště chráněná území – přírodní rezervace a přírodní památky a jejich ochranná pásma, 

zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin. 

Stanovisko orgánu ochrany přírody hodnotící vliv záměrů a koncepcí na evropsky významné 

lokality a na ptačí oblasti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

již bylo KÚSK vydáno 5.6.2013 (č.j. 079939/2013/KUSK), kterým byl vyloučen významný 

vliv předloženého záměru samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na 

příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost jakékoli evropsky významné lokality nebo 

ptačí oblasti stanovené příslušnými vládními nařízeními. Toto stanovisko zůstává v platnosti 

 

Z hlediska č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

Celková emise amoniaku podle projektované kapacity stájí bude 13,4 t/rok. Podle bodu 8. 

„Chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně“ v příloze č. 2 k 

zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) se jedná o 

vyjmenovaný stacionární zdroj.  

Podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona o ochraně o ovzduší vydává příslušný krajský úřad k 
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těmto stacionárním zdrojům závazná stanoviska k umístění, stavbě a ke změně stavby k 

řízením podle jiného právního předpisu (např. zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon) + 

povolení provozu. K řízení o vydání závazného stanoviska k umístění stacionárního zdroje 

podle odstavce 2 písm. b) citovaného zákona předloží žadatel odborný posudek zpracovaný 

autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší. Dle ustanovení § 

12 odst. 6 zákona o ochraně ovzduší nelze bez závazného stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. 

b) vydat územní rozhodnutí a nelze bez závazného stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. c) 

zákona o ochraně ovzduší, vydat stavební povolení podle jiných právních předpisů (např. 

podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon). 

V souladu s ustanovením bodu 7.1. přílohy č. 8 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. upozorňujeme, že 

je nutno v období provozu za účelem předcházení emisí znečišťujících látek obtěžujících 

zápachem zajistit technicko - organizační opatření ke snížení těchto emisí např. využitím 

snižujících technologií, jejichž seznam je uveden ve Věstníku Ministerstva životního 

prostředí. V oznámení záměru je mimo jiné např. uvedeno, že bude zavedena snižující 

technologie u uskladněné kejdy ve skladovací jímce - ponechání kejdy do vytvoření přírodní 

krusty na povrchu jímky, tak aby se zabránilo šíření zápachu do okolí. 

V období výstavby dojde ke zvýšení prašnosti (emisí tuhých znečišťujících látek do ovzduší), 

proto ji doporučujeme omezovat kropením staveniště a čištěním příjezdových vozovek. 

 

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v 

platném znění  

Sděluje následující: 

1) Znečištěné obaly je třeba zařadit bez ohledu na materiál, ze kterého jsou vyrobeny, jako 

odpad kat.č. 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné (nikoli tedy např. 15 01 02 O/N). 

2) Odpad je třeba vždy předávat oprávněné osobě, ať už je produkován provozovatelem nebo 

stavební firmou, nebo kompostován). 

3) Zemina využitá na místě není odpadem ve smyslu zákona o odpadech, měla by být s tímto 

předpokladem započítána do celkové bilance odpadních hmot. 

  

Proti vlastnímu záměru „Dostavba zemělského areálu Ohaře – produkční stáj“ nemá z 

hlediska nakládání s odpady námitky. Výše uvedenou připomínku požaduje zohlednit v 

dalším stupni projektové dokumentace. 
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Středočeský kraj 

Středočeský kraj souhlasí se záměrem „Dostavba zemědělského areálu Ohaře-produkční stáj“, 

ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 

100/2001 Sb. 

 

KHS Středočeského kraje úz. prac. Kolín 

S předloženou dokumentací záměru „Dostavba zemědělského areálu Ohaře – produkční stáj“ 

souhlasí. Dle KHS není nutné záměr dále rozpracovat a posoudit podle zákona č.100/2001 

Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 

MěÚ Kolín – odbor ţivotního prostředí a zemědělství 

Z hlediska vodoprávního úřadu 

K předloženému oznámení nemá námitky. Upozorňuje však na povinnost hospodařit ve 

zranitelné oblasti dle akčního plánu, dle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení 

zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění nařízení vlády č. 448/2012 Sb. 

 

Z hlediska ochrany ovzduší 

K záměru nemá připomínky a s jeho realizací souhlasí za podmínky, že budou respektována 

opatření uvedená v oznámení v kapitole D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení a 

kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. 

 

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu  

Nemá námitek. 

 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny  

Nemáme námitek. 

 

Z hlediska státní správy lesů a myslivosti  

Nemá námitek. 

K záměru nemá připomínky a s jeho realizací souhlasí za podmínky, že budou respektována 

opatření uvedená v oznámení v kapitole D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení a 

kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. Tato opatření doporučuje citovat přímo i 

do závěru zjišťovacího řízení, protože při následných řízeních podle zvláštních právních 

předpisů je obvykle již využíván pouze text závěru zjišťovacího řízení a nikoliv celé jeho 
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oznámení. Zpracované oznámení považujeme za dostačující a další posouzení záměru podle 

zákona nepožaduje. 

 

ČIŢP OI Praha 

Oddělení odpadového hospodářství: 

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném a účinném znění, nemáme k 

předloženému záměru a dokumentaci připomínky. 

 

Oddělení ochrany ovzduší: 

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném a účinném znění, nemáme k 

předložené dokumentaci zásadní připomínky. 

 

Oddělení ochrany vody: 

Z hlediska zájmů sledovaných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), nemáme k předloženému záměru a dokumentaci připomínky. 

Další posuzování vlivu na životní prostředí dle výše citovaného zákona ČIŽP OOV 

nepožaduje. 

 

ČIŽP OI Praha nemá k předloženému oznámení záměru připomínky a nepožaduje další 

posuzování záměru podle zákona na č. 100/2001 Sb. 

 

Závěr : 

Záměr „Dostavba zemědělského areálu Ohaře – produkční stáj“ v k.ú. Ohaře záměr svým 

charakterem představuje navýšení kapacity dle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb. 

záměru zařazeného pod bod 1.7 kategorie I, příl. č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Podle § 7 cit. zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda 

záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného 

zákona.  

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 

k citovanému zákonu, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr 

 

„Dostavba zemědělského areálu Ohaře – produkční stáj“ 

v k.ú. Ohaře 

nebude posuzován podle citovaného zákona. 
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Podmínky závěru zjišťovacího řízení: 

 V  dalších fázích povolovacích řízení tohoto záměru zohlednit opatření a podmínky 

doporučené v části D.4. oznámení  na str. 33 - 34 oznámení. Zejména se jedná o 

následující podmínky: 

 V prostoru staveniště a následně při provozu nebude prováděna likvidace odpadů 

spalováním. 

 Bude realizována výsadba izolační zeleně kolem hranic areálu (doplnění stávající po 

severním a západním okraji areálu) a na vhodných plochách uvnitř areálu – toto bude 

řešeno projektem ozelenění v projektu stavby. 

 Bude dbáno na omezování prašnosti z komunikací jejich úklidem případně kropením v 

době sucha. 

 Bude dodržována provozní kázeň a provozní řády. 

 Podlahy, hnojiště, zpevněné plochy, jímky a nádrže budou provedeny s hydroizolací 

nepropustné.  

 Skladovací jímka na tekuté podíly bude opatřena detekčním systémem úniku, pokud 

nestanoví jinak vodohospodářský orgán. 

 Bude provedena zkouška těsnosti vybudovaných jímek před jejich uvedením do užívání. 

 Je třeba zajistit řádný provoz jímek – včetně kontroly hladiny v jímkách a včasného 

vyvážení obsahu jímek – v době, kdy jsou volné plochy zemědělské půdy a kdy jsou 

vhodné klimatické podmínky. Dále je třeba se zaměřit na provoz  výdejní plochy na 

hnojůvku, udržovat ji v čistotě a provádět pravidelné čištění odtokového potrubí 

odvádějícího úkapy a kontaminované dešťové vody z této plochy  do jímky.  

 Při aplikaci statkových hnojiv na pole je třeba se řídit plánem organického hnojení. 

 Důsledně rekultivovat všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence 

ruderalizace území a šíření plevelů. 

 Aplikace statkových hnojiv na zemědělskou půdu bude prováděna na základě schváleného 

plánu organického hnojení. 

 Odpady nebudou likvidovány zahrabáváním nebo ukládáním do půdy, terénních 

nerovností apod. 

 V území dotčeném stavbou se nevyskytují chráněné druhy živočichů a rostlin. Záměr se 

odehraje plně na nezemědělské půdě ve stávajícím areálu investora dnes z části zastavěné. 

 Bude pečováno o nově vysázenou zeleň v rámci ozelenění areálu, vyhynulá zeleň bude 
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průběžně doplňována. 

 V rámci aplikace statkových hnojiv na zemědělské pozemky budou zohledněny prvky 

ochrany přírody – významné krajinné prvky (VKP), biokoridory (BK), biocentra (BC) a 

další.  

 Plán organického hnojení bude projednán i s orgány ochrany přírody. 

 Odpady budou ukládány utříděně a nakládáno s nimi (odstraňovány) v souladu s platnou 

legislativou.  

 Nebude prováděno nezákonné nakládání s odpady na místě spalováním nebo jejich 

ukládáním do země. 

 Budou používány (stájové dezinfekce) výhradně chemické látky a chemické směsi 

schválené pro použití v ČR nebo EU. 

 Na chemické  látky (směsi), které vykazují nebezpečné vlastnosti ve smyslu ustanovení 

zákona, bude zajištěn postup stanovený platnou legislativou (bezpečnostní listy, školení 

pracovníků, zpracována pravidla bezpečné práce apod.). 

 Z hlediska hluku a vibrací. 

 Bude dbáno na to, aby nebyly provozovány žádné významné zdroje hluku, které by 

zatěžovaly nadměrně okolí areálu a zástavbu obce. Nutno dbát na technický stav zařízení, 

která by mohla hlukovou pohodu negativně ovlivňovat. Stejné platí o dopravních 

prostředcích zajišťujících obsluhu areálu. 

 

 V dalších fázích povolovacích řízení tohoto záměru zohlednit podmínky a 

doporučení uvedená v obdrţených vyjádřeních a souhrnném vypořádání připomínek 

tohoto závěru zjišťovacího řízení. 

 V souladu s ustanovením bodu 7.1. přílohy č. 8 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. je nutno v 

období provozu za účelem předcházení emisí znečišťujících látek obtěţujících 

zápachem zajistit technicko - organizační opatření ke sníţení těchto emisí např. 

vyuţitím sniţujících technologií, jejichţ seznam je uveden ve Věstníku Ministerstva 

ţivotního prostředí. 

 V období výstavby dojde ke zvýšení prašnosti (emisí tuhých znečišťujících látek do 

ovzduší) - je nutno ji omezovat kropením staveniště a čištěním příjezdových vozovek. 

 Znečištěné obaly je třeba zařadit bez ohledu na materiál, ze kterého jsou vyrobeny, 

jako odpad kat.č. 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné (nikoli tedy např. 15 01 02 O/N). 
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 Odpad je třeba vţdy předávat oprávněné osobě, ať uţ je produkován 

provozovatelem nebo stavební firmou, nebo kompostován). 

 Hospodařit ve zranitelné oblasti dle akčního plánu, dle nařízení vlády č. 262/2012 

Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění nařízení vlády 

č. 448/2012 Sb. 

 

Odůvodnění : 

Příslušný úřad neobdržel ve lhůtě dané zákonem další relevantní odůvodněné vyjádření 

k oznámení. Vzešlé připomínky byly zapracovány do podmínek závěru zjišťovacího řízení. 

Byly posouzeny a identifikovány předpokládané vlivy na životní prostředí v důsledku realizace 

a provozu záměru včetně navržení opatření k minimalizaci nebo zmírnění negativních vlivů na 

životní prostředí a zdraví obyvatelstva. 

Podmínky závěru zjišťovacího řízení byly stanoveny na základě oznámení a požadavků 

vyplývajících z vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení. 

 

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy, ani 

příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím 

vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. 

 

 

 Ing. Josef Keřka, Ph.D. 

 vedoucí odboru životního prostředí 

a zemědělství 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník k č.j. 120773/2013/KUSK 

1/ Středočeský kraj     z d e 

2/ Obec Ohaře, Ohaře 45, 281 30 Ohaře 

3/ Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde 

4/ PROTECO AGRO s.r.o., Ohaře čp. 160, 281 30 Ohaře 

5/ Ing. Josef Charouzek, Menhartova 1559, 393 01 Pelhřimov 
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