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ÚVOD 
Předkládaný posudek byl zpracován podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí, v platném znění k dokumentaci o hodnocení vlivů záměru 
„Dostavba mléčné farmy Drhovy 2“ na životní prostředí, a to na základě pověření Krajského 
úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství a smlouvy č. S-
0448/OŽP/2014. 

Zpracovaný posudek je vyhotoven podle požadavku § 9 a dle rozsahu přílohy č. 5 
zákona č. 100/2002 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. 
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Předána byla následující vyjádření: 
 

Vyjádření obdržená ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření k dokumentaci) 

 
1. Vyjádření dotčených správních úřadů a územně samosprávných celků: 

• Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Praha ze dne 11.2.2014, 
č.j. ČIŽP/41/IPP/0818733.003/14/PPA 

• Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství ze dne 11.2.2014, č.j.: 032454/2014/KUSK 

• Vyjádření KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze ze dne 16.1.2014, čj. KHSSC 
01363/2014 

• Vyjádření Městského úřadu Dobříš, odboru životního prostředí ze dne 7.2.2014, 
čj. MDOB 3816/2014/Koř 

• Vyjádření Povodí Vltavy, s.p. ze dne 17.1.2014, čj. 2797/2014-243-Pa 

• Vyjádření obce Drhovy ze dne 21.2.2014 

• Vyjádření Středočeského kraje ze  dne 3.2.2014, čj. 024588/2014/KUSK 

 

Výchozí podklady 
 

Podklady pro zpracování posudku byly zejména: 
• Dokumentace záměru „Dostavba mléčné farmy Drhovy 2“, zpracované dle § 8 zákona 
č. 100/2001 Sb., v platném znění 

• Výše uvedená vyjádření dotčených správních úřadů  

• Korespondence příslušného úřadu (Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství) v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí 

• Místní šetření na lokalitě umístění záměru včetně prohlídky širšího okolí. 

• Pořízená fotodokumentace staveniště umístění záměru a okolí. 

• Diskuse se zástupcem investora. 

• Platná legislativa, normy a ostatní předpisy vztahující se k posuzovanému záměru. 

• Mapové a jiné podklady. 
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I.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE:  
 

I.1. Název záměru: 
Dostavba mléčné farmy Drhovy 2 

 
I.2. Kapacita (rozsah) záměru: 

Pro účely posouzení vlivů na životní prostředí je záměr charakterizován následujícími 
údaji o rozsahu a kapacitě: 

Nová produkční stáj:   284 ks produkčních dojnic   
Stávající stáj K 174 
- reprodukční:    54 ks krav na sucho a v porodně   
      29 ks vysokobřezích jalovic (VBJ) 
      61 ks telat mléčných (Tm 1 – 2 měs) 
      77 ks jaloviček rostl. (3-6 měs) 

 
I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území): 

Kraj:  Středočeský 
Okres: Příbram 
Obec: Drhovy 
Katastrální území: Drhovy 
 

I.4. Obchodní firma oznamovatele: 
Zemědělské družstvo Nečín 
 

I.5. IČ oznamovatele:    00108146 
 

I.6. Sídlo (bydliště) oznamovatele: 
Nečín čp. 121 
262 13 Nečín 
 
Oprávněný zástupce oznamovatele: 
Ing. František Melka 
tel.: 604 204 477 
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Průběh posuzování: 
1. Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. byla zpracována Ing. Miroslavem 

Nešporem v prosinci 2013. 

2. Dokumentace zveřejněna dopisem Krajského úřadu Středočeského kraje odboru 
životního prostředí a zemědělství dne 10.1.2014. 

3. Zpracováním posudku pověřen Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem 
životního prostředí a zemědělství dne 13. 3. 2014 Ing. Radek Přílepek, držitel 
rozhodnutí o udělení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku 
čj. 31547/5291/OPVŽP/02, prodloužení autorizace č.j. 75248/ENV/11 ze dne 
17.10.2011. 

4. Posudek předán Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství dne 30.4.2014. 
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II.  POSOUZENÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ) 
 

II.1. Úplnost dokumentace (oznámení) 
Předložená dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí pro záměr „Dostavba 

mléčné farmy Drhovy 2“, byla zpracovatelem posudku podrobně prostudována a porovnána 
s přílohou č. 4, zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Dokumentace je zpracována 
v následujícím členění: 

 
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 I. Základní údaje 
 II. Údaje o vstupech 
 III. Údaje o výstupech 
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
 II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 
 III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska 
jeho únosného zatížení 
D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA 
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní 
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti. 

II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích 
a nestandardních stavech 

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí 

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 
hodnocení vlivů 

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 
zpracování dokumentace 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 F. ZÁVĚR 
 G. VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
 H. PŘÍLOHY  

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedené členění dokumentace plně respektuje přílohu č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., 
v platném znění, názvy kapitol jsou zcela v souladu s přílohou č. 4, jejich věcná náplň je 
naplněna.  

Dokumentace je zpracována na průměrné úrovni v souladu se zákonem 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Obsah a rozsah 
dokumentace odpovídá charakteru posuzovaného záměru a jeho možným vlivům na okolní 
prostředí. Dokumentace je zpracována vcelku přehledně, je dodržen sled jednotlivých částí, 
kapitol a subkapitol podle přílohy č. 4 citovaného zákona. Věcná náplň odpovídá požadavkům 
zákona. 
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Posouzení úplnosti a správnosti dokumentace podle jednotlivých částí dokumentace 
včetně použitých metod hodnocení podle přílohy č. 4 citovaného zákona je dále rozvedeno 
v následující části posudku. 

Předloženou dokumentaci hodnotím jako úplnou ve smyslu citovaného zákona a není 
třeba do ní nic doplňovat. 

 
II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně 
použitých metod hodnocení 

Hodnocení věcného obsahu je zpracovatelem posudku dále provedeno ve sledu dle 
vzorové osnovy dokumentace, tedy v souladu s přílohou č. 4, zákona č. 100/2001 Sb., 
v platném znění. 
 
Část A – Zpracovatel dokumentace zde provedl identifikaci investora. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Část A předložené dokumentace je zpracována přehledně a odpovídajícím způsobem. 

 
Část B Údaje o záměru 
B.I. Základní údaje 

Zpracovatel dokumentace zde uvedl základní údaje o záměru. Posuzovaná 
dokumentace se zabývá areálem chovu skotu Drhovy. 

Nová produkční stáj:   284 ks produkčních dojnic   
Stávající stáj K 174 
- reprodukční:    54 ks krav na sucho a v porodně   
      29 ks vysokobřezích jalovic (VBJ) 
      61 ks telat mléčných (Tm 1 – 2 měs) 
      77 ks jaloviček rostl. (3-6 měs) 

 
SO - 01 Produkční stáj (novostavba) 
SO – 02 Reprodukční stáj s teletníkem (rekonstrukce K 174) 
SO - 03 Dojírna, mléčnice (novostavba) 
SO - 04 Jímka splašková 10 m3 
SO - 05  Elektro přípojka 
SO - 06 Vodovodní přípojka 
SO - 07 Kanalizační přípojka 
SO - 08 Komunikace 
SO - 09 Sadové úpravy 
 

Dále je v této části uveden předpokládaný termín zahájení realizace záměru, jeho 
dokončení, výčet dotčených územně samosprávných celků, navazujících rozhodnutí 
a zařazení záměru do příslušné kategorie dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K části B.I. lze souhrnně konstatovat, že technické i technologické řešení rozšíření 
areálu chovu skotu Drhovy odpovídá nejmodernějším trendům v chovu skotu. Navržené řešení 
rovněž odpovídá požadavkům legislativy upravující chov skotu, v tomto případě 
s minimálními dopady do jednotlivých složek životního prostředí. Kapitola je zpracována 
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přehledně, odborně a to formou, která je plně dostačující pro objektivní charakteristiku 
stavebně technického a technologického řešení stavby.  

 

B.II. Údaje o vstupech 

Půda: 

Pozemky dotčené záměrem jsou dle katastru nemovitostí zařazeny jako „ostatní plochy 
a TTP“. Záměr bude vyžadovat zábor zemědělského půdního fondu. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k tomu, že jde o využití stávajícího areálu a sousedních pozemků, nemám 
k této kapitole připomínky. 
 

Voda: 

Zemědělský areál je zásobován z vlastního vodního zdroje, který postačuje pro 
zajištění vody v současné době, pro navrhovaný stav bude nový vodní zdroj. Dále je vyčíslena 
spotřeba vody pro současný a navrhovaný stav. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Podkapitola odpovídá posuzované investici, jsou zde uvedeny potřebné údaje, které 
postačují k vyhodnocení vlivů záměru. 
 

Ostatní surovinové a energetické zdroje: 

Je vyčíslena stávající a navrhovaná spotřeba krmiva, stelivové slámy a elektrické 
energie. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Podkapitola odpovídá posuzované investici, jsou zde uvedeny potřebné údaje, které 
postačují k vyhodnocení vlivů záměru. Údaje jsou dostatečně podrobné a uvedené spotřeby 
odpovídají posuzovanému záměru. 
 

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu: 

Plánovaným provozem dojde k nárůstu četnosti nákladní dopravy v okolí areálu 
prakticky o 90% oproti současnému stavu. Z tohoto důvodu bude nutné v rámci přípravných 
prací sladit plánovanou nákladní dopravu tak, aby byla minimalizována frekvence průjezdů 
nákladních vozidel obcí. Jedná se zejména o navážení krmení a odvoz hnoje k aplikaci na 
zemědělské pozemky (toto bude podrobně řešeno v nově aktualizovaném plánu organického 
hnojení, který bude schvalován před spuštěním provozu). 

Je nutné si uvědomit, že zejména při navážení slámy, sena, siláží a senáží a vyvážení 
a případné aplikaci vyprodukovaných statkových hnojiv může docházet ke koncentraci 
nákladní dopravy do kratšího časového období.  

Stanovisko zpracovatele posudku 

Tato část dokumentace je zpracována podrobně a vypovídajícím způsobem, hodnotící 
a vyčíslující objemy dopravy a přepravované materiály. Záměr nevyvolá potřebu změny 
stávající dopravní nebo jiné infrastruktury mimo vlastní areál.   
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Pro provoz doporučuji realizovat nákup velkoobjemových vozů, především k odvozu 
hnoje, které nahradí stávající traktory a nákladní automobily. Celkově tak nedojde 
k takovému zvýšení intenzity dopravy spojené s obsluhou areálu po realizaci záměru. 

 

B.III. Údaje o výstupech 

Ovzduší: 
Při provozování jakéhokoliv druhu stájí vznikají rozkladem organické hmoty (zbytky 

krmiva, výkaly) látky, které mohou způsobit znečištění ovzduší. Jedná se především 
o amoniak, sirovodík a kysličník uhličitý a specifické zápachové látky. Produkce sirovodíku 
a kysličníku uhličitého se při dodržování zásad správného provozu, pro které nový provoz 
ustájení dojnic v obci Drhovy bude vytvářet příznivé předpoklady, pohybují na velice nízké 
úrovni koncentrace a neměly by v žádném případě překročit parametry, uvedené technických 
doporučení Mze ČR. Za těchto předpokladů nemohou tyto emise v zásadě ovlivnit životní 
prostředí. 

Liniové zdroje znečištění spojené s provozem střediska budou představovány 
prakticky všemi dopravními prostředky, které se budou pohybovat po příjezdových cestách 
k areálu nebo v rámci vnitrozávodových komunikací střediska. 

Hlavní zdroj plošného znečištění představuje vyvážení a aplikace hnoje a odpadních 
vod na plochy určené k hnojení a emise z aplikace statkových hnojiv. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedená bilance látek emitovaných do ovzduší pro nově modernizovaný areál 
v období provozu je zpracována velmi podrobně, vyhovujícím způsobem. Není zmíněno 
období výstavby záměru, vzhledem k tomu, že se bude jednat o poměrně krátké období, 
a použití běžných stavebních a dopravních strojů, nelze významný vliv na okolí předpokládat, 
jinak ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. 

 

Odpadní vody: 

Odpadní vody budou představovány odpadními vodami z provozu a mytí dojírny 
a mléčnice včetně veškerého technologického zařízení. Dalšími odpadními vodami budou 
odpadní vody ze sociálního zázemí a kontaminované srážkové vody, dopadlé na hnojné 
koncovky u obou stájí. Posledním typem odpadních vod jsou nekontaminované dešťové vody, 
dopadlé na střechy objektů a na komunikace. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedené údaje o vzniku odpadních vod odpovídají posuzovanému záměru. 
Dokumentace obsahuje potřebné informace. Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. 

 

Odpady: 

Odpady vznikající při výstavbě 

Odpadem, vznikajícím v malém množství při realizování záměru budou odpady 
demoličního charakteru, zejména odpadní beton. Nelze rovněž vyloučit podíl tzv. směs 
betonu, cihel, tašek. Dalším odpadem, vznikajícím při výstavbě mohou být odpady charakteru 
stavebních zbytků, odřezků či smetků (sklo, cihly, kabely...). Ty budou ukládány na 
samostatné shromaždiště odpadů a zneškodňovány v souladu s předpisy.  
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Obalové materiály z plastů, budou tříděny a odděleně shromažďovány, následně pak 
budou odváženy smluvním odběratelem k opětovnému využití – dalšímu zpracování. 

Také papírové a lepenkové obaly či dřevěné obaly od např. technologických součástek 
a jiných materiálů se budou shromažďovat samostatně dle jednotlivých katalogových čísel 
a následně odváženy k dalšímu zpracování do sběrných surovin, popřípadě vyvezeny na 
řízenou skládku.  

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. 
Její případné zbytky budou odebírány odbornou firmou. Do doby odvozu ze staveniště musí 
být skladovány v nepropustné nádobě v uzavřené místnosti. 

 
Odpady vznikající při provozu 

Obaly od použitých veterinárních léčiv - obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné si budou zneškodňovat smluvně zajištění veterinární 
lékaři sami. 

Budou také vznikat znehodnocené zářivky, které budou formou systému zpětného 
odběru mimo režim odpadů vráceny zpět dodavateli. 

Investor je povinen do doby odvozu zabezpečit uskladnění nebezpečných odpadů do 
odpovídajících nádob a opatřit je identifikačními listy nebezpečných odpadů. 

Vedle těchto hlavních odpadů budou vznikat v celém areálu v menším množství uliční 
smetky, kategorie O, vznikající při čištění komunikací a směsný komunální odpad. Vzniklý 
odpad bude odstraněn v návaznosti na systém odvozu komunálního odpadu v obci. 

 
Odpady, které by mohly vzniknout při havárii 

V rámci provozu nové produkční stáje by mohlo k dané situaci vzniku odpadů při 
havárii dojít např. při havárii jímek či kanalizačních systémů, kdy by mohlo dojít teoreticky 
k úniku uskladněného materiálu do okolního terénu. 

Nelze opomenout i málo pravděpodobnou možnost likvidace zvířat z důvodů nakažení 
chovu nějakou nebezpečnou nákazou – potom by se jednalo o manipulaci s kadavery zvířat, 
které, jak již bylo uvedeno výše, řeší zákon o veterinární péči. 

Posledním typem havárie je možný požár objektu. Zde potom největší objem odpadů 
představuje stavební suť – Směsné stavební a demoliční odpady. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedené odpady odpovídají obdobným záměrům. Je vyhodnoceno období výstavby, 
provozu i možnosti havarijních stavů, ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. 

 

Ostatní: 

Hluk, vibrace, záření 

Hladina hluku se bude měnit v závislosti na nasazení stavebních mechanismů, jejich 
souběžném provozu, době a místě jejich působení. Je velice nepravděpodobné překročení 
povolených hodnot u nejbližší souvislé obytné zástavby obce Drhovy. 

Při provozování stájí bude uplatňována vesměs mobilní mechanizace, jejíž hlučnost je 
dána zdrojem pohonu, kterým bude zpravidla motor traktoru, automobilu ev. nakladače. 
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Z tohoto hlediska nedojde ve farmě dojnic k vytváření nadměrného hluku ani vibrací a tyto se 
v provozu vlastních stájí nebudou projevovat. 
 
Zápach 

Zápach z provozu je přímo úměrný produkci amoniaku. Vzhledem k navrženému 
systému přirozeného větrání ve stájích, většímu sklonu střechy nového objektu cca 25 st. 
a pravidelnému vyhrnování mrvy ze stáje nedochází k nadměrné produkci zápachových látek.  

Dle Vyhlášky č. 362/2006 Sb. o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, 
přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování nejsou zemědělské provozy 
zařazeny mezi stacionární zdroje, u kterých se stanovuje koncentrace pachových látek. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedené údaje o hlukové zátěži z fáze výstavby a provozu je možno považovat 
za úplné. K problematice řešení zápachu je nutné konstatovat, že vyhl. č. 362/2006 Sb., byla 
zrušena. Problematika zápachu je však v dokumentaci řešena výpočtem ochranného pásma 
chovu, což je pro posuzovaný záměr dostačující, jinak bez připomínek. 

 

Doplňující údaje: 

Žádný z navrhovaných objektů farmy svým urbanistickým a architektonickým 
začleněním nebude kolidovat s okolní zástavbou. 

Architektonický výraz objektů odpovídá jejich funkci – jednoúčelové výrobní 
zemědělské objekty – a harmonuje s okolní nízkopodlažní vesnickou zástavbou v tradičním 
stylu. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek  
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Část C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

V dokumentaci je proveden výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území (územní systém ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, 
vodohospodářská ochranná pásma, území přírodních parků). 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K uvedenému výčtu nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného 
území nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně a s uvedenými 
skutečnostmi se ztotožňuji. Předložená dokumentace v rámci uvedené kapitoly obsahuje 
všechny podstatné charakteristiky potřebné pro odpovídající popis jednotlivých složek 
životního prostředí, které mohou být posuzovaným záměrem ovlivněny.  

 

 

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 

Zpracovatel dokumentace v této části podrobně rozebral následující charakteristiky 
současného stavu životního prostředí: ovzduší a klima, voda, půda, ložiska nerostných surovin 
a jiné zdroje, fauna a flóra, ekosystémy, krajina, obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní 
památky. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K charakteristice současného stavu životního prostředí v dotčeném území uvedené 
v dokumentaci nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně, 
s dostatečnou vypovídací schopností a s jejím obsahem souhlasím. 

 

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho 
únosného zatížení 

Uvnitř posuzovaného areálu již existují stávající provozy - ekologické zátěže. 
Převážně z hlediska znečišťování ovzduší z chovu zvířat. K posouzení zatížení území po 
navrhované výstavbě byly v rámci dokumentace vypočteny emise amoniaku a dalších 
znečišťujících látek. Z těchto výpočtů je patrné, že by nemělo dojít k překročení zákonných 
limitních hodnot. 

Celkově je možno kvalitu životního prostředí označit jako nadprůměrnou – vyhovující 
a konstatovat, že předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek životního 
prostředí neměl výrazněji ovlivnit stávající parametry životního prostředí. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K celkovému zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území, nemám 
připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně a s jejím obsahem souhlasím. 
Předložená dokumentace v rámci uvedené kapitoly obsahuje všechny podstatné informace. 

 



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 
Dostavba mléčné farmy Drhovy 2 

 

  - 14 -

Část D Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní 
prostředí 

D.I. Charakteristika p ředpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí 
a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

 
Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů: 

S ohledem na charakter stavby, tedy vystavění nové produkční stáje na okraji obce 
Drhovy ve stávajícím zemědělském středisku, velikost provozu a druh provozu této stáje 
i celého areálu farmy po provedené výstavbě, je možno konstatovat, že vlivy stavby samotné 
a současně celého areálu nebudou představovat významné porušení faktorů pohody. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím, tato kapitola je zpracována dobře 
s odpovídajícími závěry.  

 

Vlivy na ovzduší a klima: 

Jedním z hlavních emitujících plynů je amoniak. Po rekonstrukci dochází tak, jak 
dokládají výpočty v uvedené části B.III. Ovzduší k nárůstu produkce amoniaku. Pokud se 
týká emisí z dopravních prostředků, zabezpečujících zásobování posuzované farmy v lokalitě 
zemědělské farmy Drhovy a odvoz produktů je možné s ohledem na jejich frekvenci 
vyčíslenou v předchozí části  prokázat, že  se jedná o nevýznamné liniové zdroje znečištění. 

Klima realizací záměru ovlivněno nebude. Pro záměr byla zpracována rozptylová 
studie, která hodnotila dosah a míru působení amoniaku jako hlavní znečišťující látky z chovu 
zvířat. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím, doplnil bych, že byla v rámci 
dokumentace pro záměr zpracována rozptylová studie, která hodnotila dosah a míru působení 
amoniaku jako hlavní znečišťující látky z chovu zvířat. Autor se nezmínil o vlivu na klima, zde 
je možné na základě obdobných záměrů konstatovat, že klima realizací záměru ovlivněno 
nebude. 

 

Vlivy na hlukovou situaci a eventuelní další fyzikální a biologické charakteristiky: 

Z hlediska výstavby ve vztahu k nejbližším trvale obydlených objektům lze 
hodnocený vliv považovat z hlediska velikosti za málo významný. Za provozu nebudou 
v areálu žádné významnější zdroje hluku. Technologie dojení a chlazení mléka bude 
přesunuta z objektu stávajícího kravínu K 174 k nové stáji a nové dojírně, tedy podstatně dále 
od obce, než tomu bylo v současném provozu. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Souhlasím s údaji uvedenými v dokumentaci a k uvedené kapitole nemám připomínky. 

 

Vlivy na povrchové a podzemní vody: 

Posuzovaný areál farmy bude zásobován z nově navrhované studny a z jedné studny 
stávající. Posuzovaný areál i nadále zůstane odvodňován vsakem na okolní terén. 
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Z provedených bilancí je zřejmé, že svedení a skladování odpadních vod a kontaminovaných 
vod je řešeno odpovídajícím způsobem. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Souhlasím s údaji uvedenými v dokumentaci, autor správně uvedl možné vlivy na 
povrchové a podzemní vody, které mohou souviset se záměrem. 

 

Vlivy na půdu, území a geologické podmínky 

V případě posuzované stavby dojde k částečnému záboru zemědělské půdy – jedná se 
o výstavbu nové produkční stáje pro dojnice, nové dojírny s mléčnicí a přístavby ke 
stávajícímu kravínu K 174. 

Výstavbou nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa ve smyslu §3 zák. 
č. 289/1995 Sb.. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím. Za pozitivní považuji získání většího 
objemu statkových hnojiv pro hnojení pozemků, což s sebou přináší mírně pozitivní vliv. 

 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje  

Při výstavbě nové produkční stáje nedojde terénními úpravami a přesunem zeminy 
k významnějším změnám v místní topografii. Bilance skrývky se předpokládá sice 
přebytková, ale nedojde tím k větším změnám v charakteru reliéfu území. 

Nebude nutné zřizovat zemníky či jiná zařízení pro těžbu mimo areál. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek. 

 

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy  

Posuzovaný objekt neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně 
vzácných druhů živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor, poněvadž jde o částečnou 
náhradu stávajícího objektu novým v rámci dostavby areálu.  

Výstavba nové stáje je převážně realizována na bývalých zemědělských plochách, 
které byly v minulosti intenzivně zemědělsky využívané. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek. 

 

Vlivy na krajinu  

Realizací záměru nedojde k vytvoření nové charakteristiky území, přestože jde 
o novou výstavbu ovšem na  vnějším od obce odvráceném okraji stávajícího areálu. Pro 
zmenšení negativních vlivů v krajině bude realizována výsadba vhodné zeleně podle plánu 
ozelenění. 



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 
Dostavba mléčné farmy Drhovy 2 

 

  - 16 -

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Autor dokumentace odpovídajícím způsobem vyhodnotil vliv na krajinu, s jeho 
závěry se ztotožňuji. 

 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky  

Posuzovaný záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená 
žádný dopad na kulturní tradice v místě regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty 
nemateriální povahy. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek. 

 

D.II. Komplexní charakteristika vliv ů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů  

Mezi hlavní problémy, které je třeba posuzovat při výstavbě objektů živočišné 
velkovýroby je: 

- vliv imisí na obyvatele a vlivy na ovzduší  

- vliv na nastávající dopravu 

- vliv hluku na obyvatele 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím, kapitola je zpracována dostatečně ve 
vztahu k posuzovanému záměru.  

 

D.III. Charakteristika environmentálních rizik p ři možných haváriích 
a nestandardních  stavech  

Základní rizika, ke kterým by mohlo v rámci provozu farmy dojít, jsou představována 
především možným požárem objektů, havárií dopravních nákladních automobilů, eventuelně 
havárií některých ze skladovacích jímek. 

Dalším rizikem je možnost nákazy chovu. Prevencí proti zavlečení nákazy do chovu je 
zamezení volnému přístupu divokých zvířat a nepovolaných osob do areálu. Dále je nutno 
dodržovat běžné zooveterinární zásady chovu, jako jsou pravidelná dezinfekce, deratizace, 
čistota chovu, používání dezinfekčních rohoží, včasný odvoz kadáverů a podobně. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zpracovatel správně vytipoval možná rizika související s havarijními 
a nestandardními stavy. S vyhodnocením souhlasím a nemám k nim připomínky. 

 
D.IV. Charakteristika opat ření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 

nepříznivých vlivů na životní prostředí  

IV.1 Územně plánovací a předprojektová opatření  

Nově navržené objekty se nachází mimo zastavěné území a mimo plochy vymezené 
územním plánem obce Drhovy jako plochy zemědělských areálů a živočišné zemědělské 
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výroby. Platný územní plán obce počítá se zachováním zemědělského areálu i s jeho 
rekonstrukcí. O rozšíření areálu družstva je dle vyjádření MÚ Dobříš – odboru výstavby 
nutno rozhodnout v územním řízení o umístění stavby. Dle § 18 odst. 5) stavebního zákona 
lze stavby pro zemědělství umístit též v nezastavěném území obce. 

Pro potřeby zpracování dalších fází projektových příprav bude nutné zajistit 
výškopisné a polohopisné zaměření budoucího staveniště, jakož bude nutné zajistit 
hydrogeologický průzkum pro danou lokalitu. 
 
IV.2 Technická opatření 

Při výstavbě nové produkční stáje a hnojiště a hlavně při provozu posuzované stávající 
farmy skotu Drhovy by měla být uplatněna tyto technická opatření: 

- zajistit optimální provětrávání stájí z důvodů dostatečné obměny vzduchu v objektech 
chovu zvířat 

- v dalších stupních projektové dokumentace řešit nepropustné izolace stájových podlah 
a skladovacích jímek 

- veškeré prostory, kde se bude manipulovat s látkami škodlivými vodám, budou splňovat 
podmínky pro manipulaci a skladování látek škodlivých vodám z hlediska technického 
zabezpečení objektů  

- v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů, zejména pak odpadů kategorie ´´N´´ 
a ostatních látek škodlivých vodám, tyto budou ukládány pouze ve vybraných 
a označených prostorách  v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém 
hospodářství 

- v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, 
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive zneškodnění  

 
IV.3. Ostatní opatření 

- pro stavbu bude vypracován plán havarijního opatření pro případ havarijního úniku látek 
škodlivých vodám podle zákona o vodách, s jeho obsahem budou seznámeni všichni 
pracovníci výstavby, v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů 
zpracovaných v havarijním plánu 

- vlastní zemní práce budou prováděny vždy v rozsahu nezbytně nutném, dodavatel stavby 
bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru 
staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací, dodavatel stavby bude zodpovědný 
za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím užívaných přístupových cest k zařízení 
staveniště po celou dobu výstavby 

- citlivě stanovit místa přechodných deponií půdy a výkopových materiálů, preferovat 
systém bez meziskládek 

- celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu 

- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek 

- dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění 
a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti 
odpadového hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich 
zneškodnění nebo využití bude vedena odpovídající evidence 

- dodavatel stavby předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů 
vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob jejich využití respektive zneškodnění 
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- v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit aktualizovaný souhlas k nakládání 
s nebezpečnými odpady 

- aktualizovaný provozní řád bude zahrnovat požadavek na čištění vozovek v areálu farmy 
a jejím blízkém okolí 

- před zahájením provozu předložit ke schválení aktualizovaný provozní řád (zahrnující 
pravidelné kontroly, revize a údržbu provozních zařízení), požární řád a plán opatření pro 
havarijní únik látek škodlivých vodám 

- ke kolaudaci bude předložen protokol o nepropustnosti všech jímek souvisejících 
s posuzovaným záměrem 

- veškeré prostory, kde se v rámci závodu bude pracovat s látkami škodlivými vodám, 
budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních havarijních prostředků  

- důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny plochy zasažené 
stavebními pracemi z důvodu prevence reduralizace území 

- při aplikaci vyprodukovaných statkových hnojiv přihlédnout k aktuálním povětrnostním 
podmínkám z hlediska minimalizace odpadů na návětrné straně obytné zástavby obcí 

- v rámci vlastní aplikace statkových hnojiv dle rozvozového plánu zajistit jejich 
bezprostřední zapravení do půdy po aplikaci na pozemky 

- provozní řád bude zajišťovat přísné dodržování veterinárních, hygienických 
a bezpečnostních předpisů a pokynů pro obsluhu technologických linek 

- provozní řád bude zahrnovat požadavek na včasné vyvážení jímek, čistotu provozu, 
zabezpečení kadaverů a udržování dopravních prostředků v dobrém technickém stavu 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S uvedenými opatřeními k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí se ztotožňuji, pokládám je vzhledem k tomuto záměru 
za nutné minimum a v rámci návrhu stanoviska je dále rozšiřuji. 

 

 
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 

hodnocení vlivů  

Pro hodnocení vlivů záměru na oblast ŽP bylo čerpáno z literárních údajů, odborných 
publikací, terénních průzkumů, osobních jednání. Hodnocení území bylo stanoveno 
s ohledem na teoreticky možný dopad vlivů, přičemž byly vždy uvažovány nejméně příznivé 
údaje. Provedené prognózy, výpočty a odhady jsou vždy na straně bezpečnosti, t.j. použity 
jsou vždy horní meze. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Text uvedený v dokumentaci je dostatečný a nemám k němu připomínky. 

 

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 
zpracování dokumentace 

Vzhledem k tomu, že na posuzované farmě již chov hospodářských zvířat – skotu 
probíhá, lze s ohledem na charakter stavby a jejího nastávajícího provozu a znalosti 
posuzovatele o tomto druhu staveb konstatovat, že by neměly být zanedbány žádné základní 
souvislosti z hlediska eliminace negativních vlivů na životní prostředí. 

S ohledem na charakter výstavby a zejména provozu se domníváme, že tato 
dokumentace vyjadřuje základní vlivy díky významné pomoci projektanta poměrně přesně. 
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Informace o stávajícím stavu prostředí byly v důležitých faktorech získány poměrně 
úplné a byly využita celá řada podkladů i zkušenosti zpracovatelů. 

Vstupní údaje, získané zpracovatelem dokumentace z projektových podkladů, 
konzultacemi s investorem a projektantem a dále z odborné literatury, map a vlastním 
pozorováním, byly běžnou technikou zpracování či  komparací porovnány s údaji a ukazateli 
z platných legislativních a správních předpisů a normativních standardů a posouzeny 
s využitím znalostí a zkušeností zpracovatele oznámení a kolektivu jeho spolupracovníků 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Text uvedený v dokumentaci dostatečně postihuje uvedenou problematiku a nemám 
k němu připomínky. 

 

Část E Porovnání variant řešení záměru 

V zadání stavby je řešena jediná varianta, spočívající v popsané výstavbě nové 
produkční stáje dojnic pro 284 ks, výstavbě nové dojírny s mléčnicí a rekonstrukce stávajícího 
kravínu K 174. Velikost nové stáje i dispoziční uspořádání plně vychází z požadavků 
investora a dispozičních možností stávající farmy.  

Dalším variantním řešením je možné předpokládat v osazení provozu do terénu farmy 
a celkového ozelenění provozu a tím vhodného začlenění do krajiny. 

Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány následující referenční 
varianty: 

- varianta aktivní, spočívající v popsané výstavbě nové stáje 
- varianta na zelené louce, spočívající ve výstavbě stejného areálu se všemi 

potřebnými skladovacími a pomocnými objekty potřebnými k chovu dojnic, bez 
přímé návaznosti na využívaný areál (vyšla jako ekonomicky nevyhovující a zcela 
nerealizovatelná) 

- varianta pasivní, představovaná zachováním stávajícího stavu chovu dojnic 
v současných nevyhovujících stájích investora 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Text uvedený v dokumentaci je vzhledem k předloženým podkladům ve vztahu 
k posuzovanému záměru dostatečný a nemám k němu připomínky. Na základě posouzení celé 
situace a zjištěných závěrů je možné konstatovat, že zvolená varianta byla v řešeném prostoru 
nejvhodnější, umístění stáje ve vztahu k obytné zástavbě je v posuzovaném případě 
nejvhodnější. 

 

Část F Závěr 

Vzhledem k tomu, že stavba je dobře zabezpečena všemi základními potřebnými 
zdroji, vodou, energií i surovinami a výstupy jsou z hlediska vlivů na jednotlivé složky 
životního prostředí únosné, je možné za předpokladu zohlednění navržených opatření 
k eliminaci vlivů realizaci záměru  d o p o r u č i t. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Text uvedený v dokumentaci dostatečně postihuje hodnocenou problematiku 
a odpovídá obsahu zjištění, ke kterým zpracovatel dospěl v rámci zpracování dokumentace. 
S uvedenými závěry se lze ztotožnit při respektování podmínek uvedených v návrhu 
stanoviska. 

 

Část G Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 

Tato část dokumentace podává základní informace o záměru. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Text uvedený v dokumentaci postihuje nejdůležitější skutečnosti a je dobrým 
podkladem i pro laickou veřejnost, pro kterou je především určen. Nemám k němu významné 
připomínky. 

 

Část H Přílohy 

V dokumentaci jsou zařazené následující přílohy: 
 č. 1 Vyjádření k souladu s územním plánem  
 č. 2 Stanovisko orgánu ochrany přírody dle §45i zákona č. 114/1992 Sb. 
 č. 3 Mapa širších vztahů 
 č. 4 Letecký snímek lokality 
 č. 5 Situace části areálu 
 č. 6 Výsek z vodohospodářské mapy blízkého okolí 
 č. 7 Výsek z mapy chráněných území přírody 
 č. 8 Fotodokumentace areálu 
 č. 9 Výsek z mapy územního plánu obce Drhovy 
 č. 10 Výsek z mapy ÚSES 
 č. 11 PHO 
 
 
Samostatnou částí dokumentace je Rozptylová studie imisí amoniaku z areálu živočišné 
výroby, Ing. Petr Pantoflíček, Přestavlky u Čerčan a dále Hodnocení vlivů na veřejné zdraví  - 
zdravotní rizika MUDr. Bohumil Havel, Větrná 9, 568 02 Svitavy. 

 Stanovisko zpracovatele posudku: 

K uvedeným přílohám, jejich množství a řazení nemám připomínky.  
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II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní 
prostředí 

Po seznámení se s umístěním a stavem v posuzované lokalitě se plně přikláním 
k provedenému výběru. Stávající areál je dostatečně vzdálen od souvislé chráněné zástavby 
obce, plocha je tedy vhodná pro realizaci záměru. Rovněž popsané technologické řešení 
odpovídá požadavkům kladeným na chov skotu, jejichž dodržování je v ČR následně přísně 
kontrolováno. Na základě posouzení celé situace a zjištěných závěrů je možné konstatovat, že 
zvolená varianta byla v řešeném prostoru nejvhodnější. 
 

 

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí 
přesahujících státní hranice 

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního 
v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné, že předložený 
záměr nepředstavuje svými vlivy záměr, který by přesahoval státní hranice. 

Dosah negativních vlivů z provozu posuzovaného záměru je plošně omezen na 
nejbližší okolí. Tyto vlivy nepřesahují v žádném případě státní hranice, a proto se jimi 
dokumentace oprávněně nezabývá. 
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III.  POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ 
POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO 
ROSTŘEDÍ 

 

Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí 
v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno a respektuje požadavky na omezení 
respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí z hlediska vlastního provozu 
záměru. 

Dokumentace nastiňuje řadu opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez 
výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí. 

Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze konstatovat, že 
pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou 
použity odpovídající technická řešení omezující výstupy do jednotlivých složek životního 
prostředí (zejména vod a ovzduší), případně zabraňující průniku kontaminovaných vod do 
povrchových a podzemních vod. 

 

  

IV.  POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPAT ŘENÍ 
K PREVENCI, VYLOU ČENÍ, SNÍŽENÍ, 
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEP ŘÍZNIVÝCH 
VLIV Ů NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

 

Souhlasím s navrženými opatřeními v dokumentaci s tím, že je ve vazbě na vyjádření 
obdržená k dokumentaci a posouzení v rámci přípravy posudku dále zpřesňuji a doplňuji. 

Za zásadní opatření v rámci další přípravy záměru považuji zajištění odpovídajících 
technických zabezpečení při nakládání s hnojem k prevenci úniků závadných látek do 
životního prostředí v souladu s právními předpisy na úseku ochrany vod. Dále považuji za 
nutné zpracovat provozní řád pro areál Drhovy dle zákona č. 201/2012 Sb., v platném znění, 
kde budou vyjmenovány snižující technologie emisí amoniaku jak pro vlastní stáje, tak i pro 
skladování a aplikaci statkových hnojiv. Jejich maximální využití bude zárukou minimalizace 
vlivů areálu na ovzduší a životní prostředí. 

Opatření, která se týkají omezení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí 
a zdraví obyvatelstva jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – 
Krajský úřad Středočeského kraje, které je součástí tohoto posudku. 
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH 
VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI 

 

Zpracovateli posudku byla prostřednictvím příslušného úřadu Krajského úřadu 
Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, předána následující vyjádření 
obdržená ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření k dokumentaci) zákona č. 100/2001 Sb., v platném 
znění (kopie vyjádření k dokumentaci jsou obsaženy v příloze tohoto posudku): 

• Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Praha ze dne 11.2.2014, 
č.j. ČIŽP/41/IPP/0818733.003/14/PPA 

• Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství ze dne 11.2.2014, č.j.: 032454/2014/KUSK 

• Vyjádření KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze ze dne 16.1.2014, čj. KHSSC 
01363/2014 

• Vyjádření Městského úřadu Dobříš, odboru životního prostředí ze dne 7.2.2014, 
čj. MDOB 3816/2014/Koř 

• Vyjádření Povodí Vltavy, s.p. ze dne 17.1.2014, čj. 2797/2014-243-Pa 

• Vyjádření obce Drhovy ze dne 21.2.2014 

• Vyjádření Středočeského kraje ze  dne 3.2.2014, čj. 024588/2014/KUSK 

 

1. Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Praha 
 (č.j.: ČIŽP/41/IPP/0818733.003/14/PPA) 

Podstata vyjádření: 

A) Odpadové hospodářství 
Z hlediska zákona o odpadech nemáme k dokumentaci připomínky. 

 
B) Ochrana ovzduší: 

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nemáme k předložené 
dokumentaci zásadní připomínky. Upozorňujeme, že pro chov hospodářských zvířat 
s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t je nutné mít povolení provozu dle zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

C) Ochrana vod: 
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), nemáme připomínky k předloženému záměru. 

D) Ochrana přírody: 
Z hlediska ochrany zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny máme k dokumentaci dále uvedené připomínky: 

• Z důvodu ochrany Drhovského potoka a Drhovského rybníka, které jsou ze zákona 
významnými krajinnými prvky (§3 a §4 zák. č. 114/1992 Sb.) se záměrem stavby lze 
souhlasit pouze za splnění podmínky, že odtokové poměry se v důsledku nárůstu 
zpevněných ploch nezmění. Bude doloženo v dalším stupni řízení, konkrétně, rozsah 
ploch zastavěných, zpevněných, rostlého terénu a výpočty odtoku srážkových vod 
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před a po výstavbě včetně návrhů na eliminaci odtoku srážkové vody z území, včetně 
i zmiňovaného vsaku do okolního terénu. V oznámení nejsou uvedeny žádné údaje 
a nelze tak objektivně posoudit vliv na VKP. 

 
Stanovisko zpracovatele posudku 

Ad A) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

Ad B) Do návrhu stanoviska navrženo následující doporučení: 

• Před kolaudací požádat KÚ Středočeského kraje o povolení k provozu zdroje 
znečišťování dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

 

Ad C) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

Ad D) Na základě dokumentace a místního šetření je možno konstatovat, že dojde 
k navýšení zpevněných ploch. V dokumentaci je navrženo vsakování čistých dešťových vod. 
Do návrhu stanoviska navrženo následující doporučení: 

• v následujících stupních řízení doložit výpočet odtoku srážkových vod před a po 
výstavbě včetně návrhů na eliminaci odtoku srážkové vody z území a řešení vsaku do 
okolního terénu (např. dimenzování vsakovacího objektu). 

 

2. Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje  
 (č.j.: 032454/2014/KUSK) 

Podstata vyjádření: 
A) Ochrana přírody a krajiny: 

Z hlediska zvláště chráněných území bez připomínek. Z hlediska zvláště chráněných 
živočichů upozorňuje na výskyt motáka pochopa. V případě škodlivého zásahu do 
přirozeného vývoje tohoto zvláště chráněného živočicha v navrhované lokalitě je nutné 
v případě prokázání jeho výskytu před realizací záměru nejprve požádat orgán ochrany 
přírody o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných živočichů dle ust. § 56 
zákona č. 114/1992 Sb. 

B) Odpady 
Bez připomínek. 
 

C) Ochrana ovzduší: 
Podle bodu 8. „Chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t 
včetně“ v příloze 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší se jedná o změnu 
stávajícího vyjmenovaného stacionárního zdroje. K řízení o vydání závazného 
stanoviska, předloží žadatel odborný posudek. Jako součást žádosti o povolení provozu 
je vyžadováno předložení provozního řádu. 

Dále upozorňujeme, že je nutno v období provozu za účelem předcházení emisím 
znečišťujících látek obtěžujících zápachem zajistit technicko-organizační opatření ke 
snížení těchto emisí např. využitím snižujících technologií. 

V období výstavby dojde ke zvýšení prašnosti v průběhu stavby, proto ji doporučujeme 
omezovat kropením staveniště a čištěním příjezdových vozovek.  
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D) Prevence havárií: 
Bez připomínek. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Ad A) Do návrhu stanoviska navrženo následující doporučení: 

• V případě prokázání výskytu motáka pochopa a škodlivého zásahu do přirozeného 
vývoje tohoto zvláště chráněného živočicha v navrhované lokalitě je nutné před 
realizací záměru nejprve požádat orgán ochrany přírody o udělení výjimky ze 
zákazů u zvláště chráněných živočichů dle ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb.. 

 

Ad B) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

Ad C) Do návrhu stanoviska navržena následující doporučení: 

• požádat KÚ Středočeského kraje o závazné stanovisko ke změně stavby zdroje 
znečišťování dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

• před kolaudací požádat KÚ Středočeského kraje o povolení k provozu zdroje 
znečišťování dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

• prašnost v průběhu stavby doporučuji omezovat kropením staveniště a čištěním 
příjezdových komunikací 

• za účelem předcházení emisím znečišťujících látek obtěžujících zápachem zajistit 
technicko-organizační opatření ke snížení těchto emisí např. využitím snižujících 
technologií 

 

Ad D) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

 

3. Vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 
 (č.j.: KHSSC 01363/2014) 

Podstata vyjádření: 

Z hlediska zájmů sledovaných orgánem ochrany veřejného zdraví nemáme k předloženému 
záměru připomínek. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

 

4. Vyjádření Městského úřadu Dobříš, odboru životního prostředí  
 (č.j.: MDOB 3816/2014/Koř) 

Podstata vyjádření: 

A) Ochrana prostředí a vodoprávní úřad: 
Bez připomínek. 

B) Vodoprávní úřad: 
Bez připomínek. 
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C) Lesní hospodářství a myslivost 
Záměr se netýká zájmů chráněných lesním zákonem. Bez připomínek. 

 
D) Ekologie krajiny a zemědělství: 

Bez připomínek. 
 

E) Ochrana ovzduší 
Bez připomínek. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Ad A až E) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

 

5. Vyjádření Povodí Vltavy, s.p.  
 (č.j.: 2797/2014-243-Pa) 

Podstata vyjádření: 

Jednotlivé objekty určené pro skladování závadných látek budou provedeny jako 
nepropustné z hlediska průniku závadných látek v souladu s § 50, odst. 5 vyhlášky 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
K oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby bude předložen doklad o vodotěsnosti 
jímek a kanalizace a Havarijní plán zpracovaný dle vyhl. č. 450/2005 Sb., 
o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, 
způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich 
škodlivých následků. 
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude předložena Povodí Vltavy, s.p. 
k vydání stanoviska správce povodí. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Na základě dokumentace je možno konstatovat, že podmínky jsou částečně uvedeny 
v předložené dokumentaci. Do návrhu stanoviska navržena jejich úprava do následujícího 
znění: 

• Jednotlivé objekty určené pro skladování závadných látek budou provedeny jako 
nepropustné z hlediska průniku závadných látek v souladu s § 50, odst. 5 vyhlášky 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

• K oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby bude předložen doklad 
o vodotěsnosti jímek a kanalizace a Havarijní plán zpracovaný dle vyhl. 
č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 
havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování 
a odstraňování jejich škodlivých následků 

• Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude předložena Povodí Vltavy, 
s.p. k vydání stanoviska správce povodí 
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6. Vyjádření obce Drhovy 
 (ze dne 21.2.2014) 

Podstata vyjádření: 

- nutno podotknout, že při předchozím projednávání v roce 2008, byla občany Drhov 
podepsána petice s nesouhlasem výstavby mléčné farmy v Drhovech 

- nadměrné dopravní zatížení obecní komunikace – dle oznámení bude pro areál ZD 
vybudována nová příjezdová komunikace, ale i tak bude využívána stávající příjezdová 
komunikace - výstavbou nového areálu a příjezdem nových těžkých strojů vznikne větší 
zatížení komunikací než doposud, obec požaduje od ZD Nečín podílení se na opravách 
obecních komunikací a zároveň požaduje čištění komunikací v zástavbě obce, aby se 
předešlo zvýšení prašnosti v obci  

- zápach siláží a senáží – gradující v letních měsících – znovu obec požaduje, aby 
stávající silážní jámy byly zrekonstruované a zastřešené a vybudování nových silážních 
jam bylo umístěno do zadní části areálu, co nejdále od zástavby obcí  

- zaplocení areálu a osazení areálu ZD zelení (stěnou) tak, aby alespoň část směřující do 
obce zabránila zvýšení prašnosti a zápachu z farmy 

 

Stanovisko zpracovatele posudku 

K výše uvedeným připomínkám, na základě dokumentace, místního šetření 
a zkušeností zpracovatele posudku je možno konstatovat, že podmínky uvedené v části D.IV. 
dokumentace, které jsou dále zpřesněny v návrhu stanoviska jsou navrženy tak, aby 
minimalizovaly případné negativní dopady záměru na okolí. 

V rámci projednávaného záměru zpracovatel posudku neobdržel žádné vyjádření 
občanů. V rámci zpracované a posuzované dokumentace není nová příjezdová komunikace 
k areálu zmiňována, přesto považuji za přínosné, aby byla v rámci provozu po úpravách 
využívána i komunikace vedoucí od areálu západním směrem a část dopravy se tak vyhnula 
průjezdu obcí. Přínosné je i využívání souprav s vyšší nosností, které i přes vyšší nosnost 
vyvíjejí přibližně stejný tlak na nápravě (vzhledem k použití širokých pneumatik se síla rozloží 
na větší plochu) a významně se tak nezvýší počet průjezdů souprav. Případný podíl investora 
na opravách komunikací nemůže být součástí projednávání v procesu posuzování vlivů 
záměru na životní prostředí. Co se týká čištění komunikací, každý uživatel si musí počínat tak, 
aby komunikace neznečišťoval a v případě, že se tak děje, musí zajistit jejich čištění.  

Nové silážní žlaby, ani rekonstrukce stávajících není součástí projednávané 
dokumentace, přesto je jednoznačně možné doporučit, aby nevyhovující stav dnes využívaných 
silážních jam byl řešen, umístění dna pod povrchem okolního terénu může být v případě 
částečného zaplnění siláží a dešťových srážek, které vedou k odtoku srážkové vody ke 
skladovanému materiálu problematické. Může docházet k zahnívání skladované siláže, které 
je následně příčinou zápachu. Vzhledem k tomu, že kapacita žlabů nebude zdaleka postačovat 
budoucí spotřebě na farmě, doporučuji je využívat ke krmení v zimním období, kdy je tvorba 
zápachu prakticky vyloučena. Po zbytek roku bude nutné siláž dovážet z jiných středisek, nebo 
částečně skladovat ve vacích, které nejsou rovněž z hlediska zápachu problematické. 

Oplocení areálu a výsadba zeleně jsou jednoznačně pozitivní opatření, která by měla 
být realizována. 

Do návrhu stanoviska navržena následující doporučení: 

• V rámci provozu doporučuji z důvodu snížení intenzity dopravy využívat pro 
přepravu hnoje, slámy a siláží velkokapacitní návěsy. 
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• Pro dopravu do a z areálu doporučuji využívat i komunikaci vedoucí západním 
směrem. 

• V případě znečištění komunikací v okolí farmy zajistit jejich čištění. 

• Stávající silážní žlaby využívat pro krmení pouze v zimním období. 

• V rámci dostavby areálu zajistit jeho oplocení. 

• V rámci projektu zpracovat plán ozelenění farmy, zeleň navrhnout přednostně ve 
směru k obci podél volné hranice areálu v dostatečném rozsahu a skladbě 
stanovištně vhodných domácích druhů. 

• Před kolaudací nové stavby realizovat výsadbu zeleně dle projektu ozelenění farmy. 

 

7. Vyjádření Středočeského kraje 
 (č.j.: 024588/2014/KUSK) 

Podstata vyjádření: 

Středočeský kraj souhlasí s dokumentací k záměru při dodržení navrhovaných opatření 
uvedených v dokumentaci, zvláště se zaměřením ke snížení uvolňování amoniaku do 
ovzduší. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 
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VI.  CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI 
ZÁM ĚRU Z HLEDISKA VLIV Ů NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Posuzovaný záměr „Dostavba mléčné farmy Drhovy 2“ je lokalizován do území 
dostatečně vzdáleného od obytné zástavby obce. Kontakt záměru se souvislou obytnou 
zástavbou je v současné době vyloučen. 

Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí nebyly prokázány významné vlivy na 
složky životního prostředí ani na životní prostředí jako celek. Záměr nebude mít významný 
vliv na obyvatelstvo, ovzduší a klima, hlukovou situaci, povrchové a podzemní vody, půdu, 
horninové prostředí, faunu, flóru, ekosystémy, krajinu, hmotný majetek a kulturní památky. 
Znečišťování ovzduší spojené se záměrem odpovídá požadavkům vyplývajícím z příslušných 
právních předpisů a technickými a organizačními opatřeními bude minimalizováno. 

V případě havarijních situací (při nedodržení provozního řádu nebo plánu organického 
hnojení) nelze vyloučit únik látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních 
vod. 

Za předpokladu dodržení příslušných právních předpisů na úseku ochrany životního 
prostředí a při respektování opatření k ochraně životního prostředí zahrnutých do podmínek 
stanoviska je posuzovaný záměr z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí 
akceptovatelný. 

Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní 
prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování je zřejmé, že přeshraniční vlivy na 
životní prostředí jsou v případě posuzovaného záměru zcela vyloučeny. 

Za předpokladu dodržení všech podmínek uvedených v posuzované dokumentaci 
včetně jejich rozšíření v rámci tohoto posudku, které jsou obsaženy v podmínkách návrhu 
stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, je možné zajistit nekonfliktní realizaci 
a provoz oznamovaného záměru z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany životního 
prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva. Z výše zmíněných důvodů doporučuji 
příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko s realizací záměru. 
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VII.  NÁVRH STANOVISKA 
 

KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
Odbor životního prostředí a zemědělství 

 
 
 
  V Praze dne          2014 
  Č.j.:  

 
 

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIV Ů PROVEDENÍ ZÁM ĚRU 
NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ  

 
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

v platném znění 
 

I. Identifika ční údaje 
 
Název záměru:  Dostavba mléčné farmy Drhovy 2 
 
Kapacita (rozsah) záměru: Pro účely posouzení vlivů na životní prostředí je záměr 

charakterizován následujícími údaji o rozsahu a kapacitě: 
Nová produkční stáj:   284 ks produkčních dojnic   
Stávající stáj K 174 
- reprodukční:    54 ks krav na sucho a v porodně   
      29 ks vysokobřezích jalovic (VBJ) 
      61 ks telat mléčných (Tm 1 – 2 měs) 
      77 ks jaloviček rostl. (3-6 měs) 

Celkem 465,3 DJ. 

 
 
Umístění záměru:  kraj: Středočeský 
 obec: Drhovy 
 kat. území: Drhovy 
 
Obchodní firma oznamovatele: Zemědělské družstvo Nečín 
   
IČ oznamovatele: 00108146 
 
Sídlo (bydliště) oznamovatele: Nečín 121 
 262 13 Nečín 

  
II.  Pr ůběh posuzování 
 
Zpracovatel dokumentace:  Ing. Miroslav Nešpor 
 Na Zádole 211 
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 250 63  Veleň 
 osvědčení odborné způsobilosti č.j. 402/83/OPV/93 
 prodloužení autorizace č.j. 90139/ENV/10 
 
Datum předložení dokumentace: leden 2013 
 
Zpracovatel posudku: Ing. Radek Přílepek 
 Bydlinského 871 
 391 01  Sezimovo Ústí 
 rozhodnutí o udělení autorizace č.j. 31547/5291/OPVŽP/02 
 prodloužení autorizace č.j. 75248/ENV/11 
 
Datum předložení posudku: 30.dubna 2014 
 

Veřejné projednání: místo konání:    
 datum konání:  dne      2014 

 

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti: 

• Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. byla zpracována Ing. Miroslavem Nešporem 
v prosinci 2013. 

• Dokumentace zveřejněna dopisem Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství dne 10.1.2014. 

• Zpracováním posudku pověřen Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem 
životního prostředí a zemědělství dne 13. 3. 2014 Ing. Radek Přílepek, držitel rozhodnutí 
o udělení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku čj. 31547/5291/OPVŽP/02, 
prodloužení autorizace č.j. 75248/ENV/11 ze dne 17.10.2011. 

• Posudek předán Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství dne 30.4.2014. 

• Závěry zpracovatele posudku: 
Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších 
podkladů doporučuje příslušnému orgánu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru 
ve variantě navržené oznamovatelem v dokumentaci za respektování podmínek 
uvedených v tomto stanovisku. 

• Veřejné projednání: bude doplněno na základě jeho konání 

• Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti: 
Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a vyhlášky MŽP ČR 
č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících 
s posuzováním vlivů na životní prostředí. 

Vlivy záměru „Dostavba mléčné farmy Drhovy 2“ na životní prostředí byly posouzeny ze 
všech podstatných hledisek. 
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Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta: 
 

1.  Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Praha ze dne 11.2.2014, 
č.j. ČIŽP/41/IPP/0818733.003/14/PPA 

2.  Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství ze dne 11.2.2014, č.j.: 032454/2014/KUSK 

3.  Vyjádření KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze ze dne 16.1.2014, čj. KHSSC 
01363/2014 

4.  Vyjádření Městského úřadu Dobříš, odboru životního prostředí ze dne 7.2.2014, 
čj. MDOB 3816/2014/Koř 

5.  Vyjádření Povodí Vltavy, s.p. ze dne 17.1.2014, čj. 2797/2014-243-Pa 

6.  Vyjádření obce Drhovy ze dne 21.2.2014 

7.  Vyjádření Středočeského kraje ze  dne 3.2.2014, čj. 024588/2014/KUSK 

 
 

III.  Hodnocení záměru 
 
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska 
jejich velikosti a významnosti: 

Posuzovaný záměr „Dostavba mléčné farmy Drhovy 2“ je lokalizován do stávajícího 
zemědělského areálu a jeho sousedství dostatečně vzdáleného od obytné zástavby obce. 
Kontakt záměru se souvislou obytnou zástavbou je v současné době vyloučen. 

Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí nebyly prokázány významné vlivy na 
složky životního prostředí ani na životní prostředí jako celek. Záměr nebude mít významný 
vliv na obyvatelstvo, ovzduší a klima, hlukovou situaci, povrchové a podzemní vody, půdu, 
horninové prostředí, faunu, flóru, ekosystémy, krajinu, hmotný majetek a kulturní památky. 
Znečišťování ovzduší spojené se záměrem odpovídá požadavkům vyplývajícím z příslušných 
právních předpisů a technickými a organizačními opatřeními bude minimalizováno. 

V případě havarijních situací (při nedodržení provozního řádu nebo plánu organického 
hnojení) nelze vyloučit únik látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních 
vod. 

Za předpokladu dodržení příslušných právních předpisů na úseku ochrany životního 
prostředí a při respektování opatření k ochraně životního prostředí zahrnutých do podmínek 
tohoto stanoviska je posuzovaný záměr z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí 
akceptovatelný. 

Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní 
prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování je zřejmé, že přeshraniční vlivy na 
životní prostředí jsou v případě posuzovaného záměru zcela vyloučeny. 

Za předpokladu dodržení všech podmínek uvedených v posuzované dokumentaci 
včetně jejich rozšíření v rámci posudku, které jsou obsaženy v podmínkách tohoto stanoviska, 
je možné zajistit nekonfliktní realizaci a provoz oznamovaného záměru z pohledu zákonných 
i věcných podmínek ochrany životního prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva. 
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Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde 
o znečišťování životního prostředí  

Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí 
v dokumentaci a jejím doplnění dostačujícím způsobem popsáno a respektuje požadavky na 
omezení respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí z hlediska vlastního 
provozu areálu chovu skotu. 

Dokumentace a následně i posudek nastiňuje řadu opatření, která by měla zaručit 
realizaci záměru bez výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí. 

Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze konstatovat, že 
pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou 
použity odpovídající technická řešení omezující výstupy do jednotlivých složek životního 
prostředí (zejména vod a ovzduší), případně zabraňující průniku kontaminovaných 
průsakových vod do povrchových a podzemních vod. 

 
Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů 
na životní prostředí: 

Příslušná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo vycházející z procesu posuzování vlivů na 
životní prostředí jsou specifikovány níže jako podmínky tohoto stanoviska, včetně povinností 
a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí. 

 

Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí: 

Stanovení pořadí variant řešení záměru je v daném případě bezpředmětné, neboť 
záměr byl předložen jako invariantní. Navrženou variantu je možno hodnotit jako vyhovující. 

 
Vypořádání vyjádření k dokumentaci: 

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad celkem 7 vyjádření 
k dokumentaci. Jednalo se o vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územně 
samosprávných celků, veřejnost se k záměru nevyjádřila. 
 

Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována 
v části V. předloženého posudku a všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto 
vyjádření byly buď zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentovány, nebo ve 
formě podmínek navrženy do stanoviska příslušného úřadu. 

 

Vypořádání vyjádření k posudku: 

 Bude doplněno na základě obdržených vyjádření. 
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Stanovisko: 

Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný orgán podle § 21 zákona na základě 
dokumentace, jejího doplnění, vyjádření dotčených územních samosprávních celků, 
dotčených orgánů státní správy, zpracovaného posudku a výsledků veřejného projednání 
vydává z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí podle §10 odst. 3 zákona 

 

S O U H L A S N É   S T A N O V I S K O 
 

k záměru stavby 

 

Dostavba mléčné farmy Drhovy 2 
 

ve variantě navržené oznamovatelem 

za podmínky realizace opatření navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu záměru na 
životní prostředí, s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány 
v následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako podmínky 
návazných správních řízení. 
 
Podmínky souhlasného stanoviska: 
Pro fázi přípravy:  

1. Pro potřeby zpracování dalších fází projektových příprav bude nutné zajistit výškopisné 
a polohopisné zaměření budoucího staveniště, jakož i bude nutné zajistit hydrogeologický 
průzkum pro danou lokalitu. 

Při výstavbě nové produkční stáje a hnojiště by měla být uplatněna tato technická 
opatření: 

- v dalších stupních projektové dokumentace řešit nepropustné izolace stájových podlah 
a skladovacích jímek 

- v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů, zejména pak odpadů kategorie ´´N´´ 
a ostatních látek škodlivých vodám, tyto budou ukládány pouze ve vybraných 
a označených prostorách  v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém 
hospodářství 

- v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, 
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive zneškodnění  

- požádat KÚ Středočeského kraje o závazné stanovisko ke změně stavby zdroje 
znečišťování dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

- v případě prokázání výskytu motáka pochopa a škodlivého zásahu do přirozeného vývoje 
tohoto zvláště chráněného živočicha v navrhované lokalitě je nutné před realizací záměru 
nejprve požádat orgán ochrany přírody o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných 
živočichů dle ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb.. 

- v následujících stupních řízení doložit výpočet odtoku srážkových vod před a po výstavbě 
včetně návrhů na eliminaci odtoku srážkové vody z území a řešení vsaku do okolního 
terénu (např. dimenzování vsakovacího objektu). 
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- projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude předložena Povodí Vltavy, s.p. 
k vydání stanoviska správce povodí 

- v rámci projektu zpracovat plán ozelenění farmy, zeleň navrhnout přednostně ve směru 
k obci podél volné hranice areálu v dostatečném rozsahu a skladbě stanovištně vhodných 
domácích druhů. 

 

 

 

Pro fázi  realizace: 

Při výstavbě nové produkční stáje a hnojiště by měla být uplatněna tato technická 
opatření: 

- veškeré prostory, kde se bude manipulovat s látkami škodlivými vodám, budou splňovat 
podmínky pro manipulaci a skladování látek škodlivých vodám z hlediska technického 
zabezpečení objektů  

- pro stavbu bude vypracován plán havarijního opatření pro případ havarijního úniku látek 
škodlivých vodám podle zákona o vodách, s jeho obsahem budou seznámeni všichni 
pracovníci výstavby, v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů 
zpracovaných v havarijním plánu 

- vlastní zemní práce budou prováděny vždy v rozsahu nezbytně nutném, dodavatel stavby 
bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru 
staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací, dodavatel stavby bude zodpovědný 
za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím užívaných přístupových cest k zařízení 
staveniště po celou dobu výstavby 

- citlivě stanovit místa přechodných deponií půdy a výkopových materiálů, preferovat 
systém bez meziskládek 

- celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu 

- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém 
technickém stavu, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek 

- dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění 
a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti 
odpadového hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich 
zneškodnění nebo využití bude vedena odpovídající evidence 

- dodavatel stavby předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů 
vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob jejich využití respektive zneškodnění 

- v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit aktualizovaný souhlas k nakládání 
s nebezpečnými odpady 

- před zahájením provozu předložit ke schválení aktualizovaný provozní řád (zahrnující 
pravidelné kontroly, revize a údržbu provozních zařízení), požární řád  

- důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny plochy zasažené 
stavebními pracemi z důvodu prevence reduralizace území 

- před kolaudací požádat KÚ Středočeského kraje o povolení k provozu zdroje 
znečišťování dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

- prašnost v průběhu stavby doporučuji omezovat kropením staveniště a čištěním 
příjezdových komunikací 

- k oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby bude předložen doklad o vodotěsnosti 
jímek a kanalizace a Havarijní plán zpracovaný dle vyhl. č. 450/2005 Sb., o náležitostech 
nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu 
hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 
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- před kolaudací nové stavby realizovat výsadbu zeleně dle projektu ozelenění farmy. 

 

 

Pro fázi provozu: 

Při provozu posuzované farmy skotu Drhovy by měla být uplatněna tyto technická 
opatření: 

- zajistit optimální provětrávání stájí z důvodů dostatečné obměny vzduchu v objektech 
chovu zvířat 

- veškeré prostory, kde se bude manipulovat s látkami škodlivými vodám, budou splňovat 
podmínky pro manipulaci a skladování látek škodlivých vodám z hlediska technického 
zabezpečení objektů  

- aktualizovaný provozní řád bude zahrnovat požadavek na čištění vozovek v areálu farmy 
a jejím blízkém okolí 

- veškeré prostory, kde se v rámci závodu bude pracovat s látkami škodlivými vodám, 
budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních havarijních prostředků  

- při aplikaci vyprodukovaných statkových hnojiv přihlédnout k aktuálním povětrnostním 
podmínkám z hlediska minimalizace odpadů na návětrné straně obytné zástavby obcí 

- v rámci vlastní aplikace statkových hnojiv dle rozvozového plánu zajistit jejich 
bezprostřední zapravení do půdy po aplikaci na pozemky 

- provozní řád bude zajišťovat přísné dodržování veterinárních, hygienických 
a bezpečnostních předpisů a pokynů pro obsluhu technologických linek 

- provozní řád bude zahrnovat požadavek na včasné vyvážení jímek, čistotu provozu, 
zabezpečení kadaverů a udržování dopravních prostředků v dobrém technickém stavu 

- za účelem předcházení emisím znečišťujících látek obtěžujících zápachem zajistit 
technicko-organizační opatření ke snížení těchto emisí např. využitím snižujících 
technologií 

- jednotlivé objekty určené pro skladování závadných látek budou provedeny jako 
nepropustné z hlediska průniku závadných látek v souladu s § 50, odst. 5 vyhlášky 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

- projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude předložena Povodí Vltavy, s.p. 
k vydání stanoviska správce povodí 

- pro dopravu do a z areálu doporučuji využívat i komunikaci vedoucí západním směrem. 
- v případě znečištění komunikací v okolí farmy zajistit jejich čištění. 
- stávající silážní žlaby využívat pro krmení pouze v zimním období. 
- v rámci dostavby areálu zajistit jeho oplocení. 

 
 

 

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a nenahrazuje 
vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Josef Keřka, Ph.D. 
 vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 Krajského úřadu Středočeského kraje 
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Přílohy: 
Kopie vyjádření obdržených ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření 
k dokumentaci) 
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