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V Praze dne: 25. 6. 2014  

Číslo jednací: 079655/2014/KUSK 

Spisová značka SZ_079655/2014/KUSK 

Vyřizuje: Mgr. Lucie Tučková / l. 773 

Značka OŽP/Tuč  

 

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:  „Novostavba stáje pro dochov selat a výkrm prasat - Miskovice“ 

Zařazení záměru: Záměr spadá podle přílohy č. 1 zákona do kategorie I bodu 1.7 „Chov 

hospodářských zvířat s kapacitou od 180 dobytčích jednotek“, jedná se o významnou změnu 

záměru podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) zákona. 

Charakter záměru: Novostavba stáje pro odchov selat a výkrm prasat bude umístěna na místě 

jedné z hal původního kravína v areálu stávající farmy v obci Miskovice. Dále bude 

rekonstruována a využita část stávající stáje dochovu selat pro odchov prasniček. Popsanými 

úpravami dojde k celkovému zvýšení kapacity farmy v přepočtu na dobytčí jednotky o 126,3 DJ. 

Současná kapacita: Nově navrţená kapacita: 

odchovna selat 1920 ks (76,8 DJ) 200 ks (28 DJ) 

objekt pro jalové prasnice 115 ks (54,1 DJ) 115 ks (54,1 DJ) 

objekt pro březí prasnice 170 ks (79,9 DJ) 170 ks (79,9 DJ) 

porodna prasnic pro 90 ks (42,3 DJ) 90 ks (42,3 DJ) 

objekt výkrmu prasat pro 1872 ks (262,1 DJ) 1872 ks (262,1 DJ) 

novostavba pro dochov selat pro 2024 ks (81 DJ) 

část pro výkrm prasat pro 672 ks (94,1 DJ) 

celková kapacita:   515,2 DJ 641,5 DJ 

Dopravní nároky se zvýší o cca 0,7 jízdy za den. 
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Technické a technologické řešení: Nová stáj pro dochov selat a výkrm prasat je navržena pro 

bezstelivový provoz a ustájení prasat ve výkrmu a dochovu selat, podlahy ve stáji v profilu dle 

požadavků technologie budou provedeny z betonové mazaniny na vodotěsné izolaci, zajišťující 

stavbu proti průsaku močůvky do podloží. Stávající stáj pro odchov prasniček bude 

rekonstruována, hala je podélně rozdělena středovou zděnou chodbou, severní část bude 

využívána k odchovu prasniček, technologie hrazení kotců a dopravníky krmení zůstanou 

zachovány, budou vyměněna pouze koryta a napájecí niply, kapacita odchovu prasniček bude 

200 ks. Hala má ocelovou konstrukci opláštěnou dřevěnými sendvičovými prvky, tyto budou 

nahrazeny PUR panely. V jižní podélné straně stáje bude rozšířeno stávající sociální zázemí, 

kancelář zootechnika, veterináře, místnost hlídače apod. Jinak zůstane hala beze změn. 

Kejda bude skladována ve stávajících skladovacích lagunách, jejichž kapacita je dostačující. 

Splaškové vody budou odváděny do stávajících jímek. Dešťové vody ze střech objektů 

a nekontaminovaných zpevněných ploch jsou zasakovány do terénu. 

Hluková studie: Z provedeného posouzení je zřejmé, že řešení areálu chovu prasat, včetně 

obslužné dopravy pro areál, při uvažování všech hluků zde působících, nebude mít výrazný 

negativní vliv na hlukovou zátěž v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním 

prostoru staveb a neovlivní tyto hlukově nad hranici hygienického limitu. 

Rozptylová studie: Modernizací a změnami v areálu dojde ke zvýšení emisí amoniaku, ve 

stájových objektech a na jímkách budou ale využity snižující technologie emisí amoniaku 

(částečně roštová podlaha kde lze využít procento snížení emisí amoniaku 25 % a zakrytí jímek 

fólii, kde lze využít procento snížení emisí amoniaku 60 %). Dále bylo posouzeno 

a aktualizováno ochranné pásmo dle počtu ustájených zvířat. Výpočtem v příloze bylo doloženo, 

že území zasažené pachovými látkami nezasahuje objekty hygienické ochrany. Prašnost není 

významným vlivem na ovzduší. Dopravní nároky (osobních automobilů, nákladních automobilů 

a traktorů zabezpečujících obsluhu areálu související s chovem zvířat v areálu) se významně 

nezmění, produkce znečišťujících látek bude velice nízká, v praxi obtížně měřitelná a z pohledu 

znečištění ovzduší nevýznamná. Příspěvky dopravních prostředků zabezpečujících zásobování 

stáje k emisím na komunikacích budou rovněž nevýznamné. 

Prvky ochrany přírody: V území se nenachází zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, jiná 

zvláště chráněná území, ani prvky územního systému ekologické stability. 

Zhodnocení dopadu na ŢP: 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. 

Záměr je v souladu s platným územním plánem obce Miskovice. 

Umístění:   kraj: Středočeský 

obec: Miskovice 
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kat. území: Miskovice 

Předpokládané zahájení a ukončení:  2015 

Oznamovatel: PIAS Suchdol, a.s., Dobřeň 94, 284 01 Kutná Hora. 

 

Souhrnné vypořádání připomínek (v textu je vypořádání uvedeno kurzívou): 

Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili: Středočeský kraj, Krajský 

úřad Středočeského kraje – Odbor životního prostředí a zemědělství, Krajská hygienická stanice 

Středočeského kraje se sídlem v Praze – územní pracoviště v Kutné Hoře, Česká inspekce 

životního prostředí - Oblastní inspektorát Praha a Městský úřad Kutná Hora – Odbor životního 

prostředí. 

Ze strany veřejnosti nebylo ke zveřejněnému oznámení obdrženo žádné vyjádření. 

Středočeský kraj 

Souhlasí se záměrem a nepoţaduje další posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. 

Bez komentáře. 

KÚ Středočeského kraje - OŽPaZ 

 Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - orgán ochrany přírody 

příslušný dle ust. § 77a zákona č. 114/1992 Sb., na základě dostupných podkladů nepředpokládá, 

že by předmětným záměrem byla dotčena ochrana zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů. 

Záměrem rovněž nedojde k narušení regionálních územních systémů ekologické stability, 

přírodních rezervací a přírodních památek. 

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

lokality a na ptačí oblasti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., již bylo k tomuto záměru, KÚSK 

vydáno pod č.j. 060936/2014/KUSK dne 11. 4. 2014 a byl v něm vyloučen významný vliv na 

evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Toto stanovisko zůstává v platnosti. 

 Z hlediska zákona . 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - 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 

znečišťování ovzduší.  

Podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona o ochraně o ovzduší vydává příslušný krajský úřad k 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 § 11 odst. 2 písm. 

b) zákona o ochraně ovzduší předloží žadatel odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou 

v souladu s § 11 odst. 8 a § 32 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.  

Vzhledem ke kapacitě výše uvedeného zařízení je nutno k řízení o vydání povolení ke stavbě 
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a k povolení provozu zařízení předložit žádost na krajský úřad podle zákona č. 76/2002 Sb., 

o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně 

některých zákonů, v platném znění.  

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 (ročník XIII, 

únor 2013, částka 1 a 2). Vzhledem k blízkosti obytné zástavby poţadujeme, aby v provozu 

zdroje byly za účelem předcházení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem zavedeny 

a používány technologie pro snížení úrovně emisí amoniaku jak při ustájení zvířat, tak i při 

skladování exkrementů a při zapravení exkrementů do půdy.  

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

v platném znění - dnem 1. 10. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Tato novela zákona o odpadech mimo jiné 

upravuje ustanovení § 16 odst. 3) zákona o odpadech, týkající se povinností původců 

nebezpečných odpadů, takže nakládání s těmito odpady, pokud spočívá pouze v jejich 

shromažďování (krátkodobém soustřeďování) původcem v místě jejich vzniku do 

shromažďovacích prostředků před předáním oprávněné osobě, a jejich přeprava nepodléhají 

souhlasu, pokud původce s nebezpečnými odpady nenakládá jiným způsobem (míšení, další 

zpracovávání apod.), viz str. 16. 

Upozorňujeme, že původce odpadů je dle § 16 odst. 4) zákona o odpadech odpovědný 

za nakládání s odpady, které vznikají při jeho činnosti, do doby jejich převedení do vlastnictví 

osobě oprávněné k jejich převzetí dle § 12 odst. 3) zákona o odpadech. 

Označení „zneškodnění či likvidace odpadů“ nahradit „odstraněním odpadů“.  

Ke kolaudaci objektu musí být předložena řádná evidence odpadů a doložen jejich způsob 

využití, popř. odstranění. 

Výše uvedené připomínky poţadujeme zohlednit v dalším stupni projektové dokumentace. 

Proti vlastnímu záměru nemáme z hlediska nakládání s odpady  námitky. Nepožadujeme další 

hodnocení předloženého oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. 

 Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, 

o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v platném znění, podle § 33 

písm. a) zákona máme k oznámení připomínku: dle zákona o integrované prevenci č. 69/2013 Sb., 

do působnosti zák. o integrované prevenci a kategorie 6.6. b) spadají též zařízení pro intenzivní 

chov prasat s prostorem pro více než 2 000 kusů prasat na porážku nad 30 kg, což předložený 

záměr – novostavba stájí pro výkrm prasat - předpokládá. Provozovatel má tedy povinnost si pro 

toto zařízení zažádat o vydání integrovaného povolení Krajský úřad Středočeského kraje. 
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Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem nebo nemá 

připomínky. 

Jedná se o upozornění do dalších stupňů přípravy stavby, podmínky jsou zapracovány v závěru 

zjišťovacího řízení a budou řešeny v navazujícím řízení.  

KHS se sídlem v Praze – úz. prac. v Kutné Hoře 

Po zhodnocení souladu předloženého oznámení záměru z hlediska požadavků v oblasti ochrany 

veřejného zdraví orgán ochrany veřejného zdraví souhlasí se záměrem a nepoţaduje další 

posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. Podklady splňují v posuzovaných faktorech 

požadavky zákona a dokladují předpoklad neohrožení veřejného zdraví umístěním stavby. 

Bez komentáře. 

ČIŽP - OI Praha 

ČIŢP OI Praha - oddělení odpadového hospodářství, odd. ochrany ovzduší, odd. ochrany vod 

nemá k předloţenému oznámení záměru připomínky a nepoţaduje další posuzování záměru 

podle zákona č. 100/2001 Sb. 

Bez komentáře. 

MěÚ Kutná Hora – OŽP, jako příslušný orgán státní správy v oblasti 

 vodního hospodářství - nemá připomínky. Projektovou dokumentaci poţaduje předložit 

k posouzení. 

 nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. - v předloženém oznámení 

záměru v kapitole Odpady je uvedeno že „… vznikne odpad inertního charakteru …“ 

a v následném seznamu jsou uvedeny odpady kategorie „nebezpečný“, což je zřejmý rozpor. 

Jinak nemá k předloženému oznámení záměru připomínky. Z hlediska zájmů chráněných 

zákonem o odpadech není nutné záměr posuzovat podle zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí. 

 ochrany ovzduší - není dotčeným orgánem v územním, stavebním a kolaudačním řízení. 

 lesů -  předložený záměr se nedotýká zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb. 

 ochrany přírody - v dotčené lokalitě není evidován žádný zájem ochrany přírody, hájený 

zákonem č. 114/1992 Sb. Z hlediska kompetencí není nutné posoudit záměr dle zákona 

č. 100/2001 Sb. 

 ochrany zemědělského půdního fondu -  předložený záměr se nedotýká zájmů chráněných 

zákonem č. 334/1992 Sb. 

Jedná se o upozornění do dalších stupňů přípravy stavby, podmínky jsou zapracovány v závěru 

zjišťovacího řízení a budou řešeny v navazujícím řízení.  
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Závěr: 

Záměr „Novostavba stáje pro dochov selat a výkrm prasat - Miskovice“ v k.ú. Miskovice 

naplňuje dikci ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) bodu 1.7 kategorie II, přílohy č. 1 zák. č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 7 výše 

citovaného 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 

„Novostavba stáje pro dochov selat a výkrm prasat - Miskovice“ 

v k.ú. Miskovice 

nebude dále  posuzován podle citovaného zákona. 

Podmínkou realizace záměru je, aby v dalších fázích povolovacích řízení tohoto záměru byla 

zohledněna opatření doporučená v části D. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 

kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí na str. 28-29 předloženého oznámení 

a souhrnném vypořádání připomínek tohoto závěru zjišťovacího řízení. Tyto podmínky musí být 

respektovány v následujících stupních projektové dokumentace a zahrnuty jako podmínky 

návazných správních řízení. Zejména se jedná o tyto podmínky: 

 pro navazující řízení odstranit nesoulad v popisu nakládání s odpady (opravit seznam odpadů, 

označení „zneškodnění či likvidace odpadů“ nahradit „odstraněním odpadů“), resp. ke 

kolaudaci objektu provozovatel doloží řádnou evidenci odpadů a doloží jejich způsob využití, 

popř. odstranění; 

 původce odpadů je dle § 16 odst. 4) zákona o odpadech odpovědný za nakládání s odpady, 

které vznikají při jeho činnosti, do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné 

k jejich převzetí dle § 12 odst. 3) zákona o odpadech; 

 k řízení o vydání závazného stanoviska k umístění stacionárního zdroje podle § 11 odst. 2 

písm. b) zákona o ochraně ovzduší předložit Krajskému úřadu odborný posudek zpracovaný 

autorizovanou osobou v souladu s § 11 odst. 8 a § 32 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně 

ovzduší; 

 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 obtěžujících zápachem zajistit 

technicko - organizační opatření ke snížení těchto emisí např. využitím snižujících 

technologií, jejichž seznam je uveden ve Věstníku Ministerstva životního prostředí (ročník 

XIII, únor 2013, částka 1 a 2). Vzhledem k blízkosti obytné zástavby budou v provozu zdroje 

za účelem předcházení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem zavedeny 

a používány technologie pro snížení úrovně emisí amoniaku jak při ustájení zvířat, tak i při 
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skladování exkrementů a při zapravení exkrementů do půdy; 

 pro toto zařízení zažádat o vydání integrovaného povolení Krajský úřad; 

 projektovou dokumentaci předložit k posouzení příslušnému vodoprávnímu úřadu; 

 aktualizovat plán organického hnojení; 

 podlahy stáje, budou provedeny s hydroizolací, proti pronikání tekutých složek do podloží; 

 bude zajištěn řádný provoz a kontrola jímek a jejich vyvážení dle plánu organického hnojení 

v době, kdy jsou vhodné klimatické podmínky; 

 zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, čistotou provozu 

a udržováním dopravních prostředků v dobrém technickém stavu; 

 zachovat stávající vzrostlou zeleň, doplnit výsadbu u nového objektu stáje, která kromě 

estetických funkcí slouží i k omezení šíření a tlumení akustických emisí z provozu farmy. 

 

Odůvodnění:  

Příslušný úřad neobdržel ve lhůtě dané zákonem žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné 

vyjádření k oznámení. Veškeré připomínky jsou uvedeny v tomto závěru zjišťovacího řízení 

a byly řádně vypořádány. Ze strany veřejnosti nebylo ke zveřejněnému oznámení obdrženo žádné 

vyjádření. 

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů 

záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné 

posuzovat v rozsahu celého zákona. 

Předložené oznámení je zpracováno dle přílohy č. 3 zákona. 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 došlých vyjádření. 

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření 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  K e ř k a,  Ph.D. 

 
vedoucí odboru životního prostředí 

a zemědělství 
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