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Ing. Alexandra Máslová, l. 788 

OŽP/Más 

 

ZÁVĚR  ZJIŠŤOVACÍHO  ŘÍZENÍ 

 
dle ust. § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

Identifikační údaje: 

      Název záměru: „Zimoviště pro masné krávy - Jizbice“ v městysu Načeradec  

Charakter záměru: Předmětem posuzování je výstavba nové stáje sloužící pro zimní ustájení skotu 

a hnojiště na p. p. č. 614, 616 a 637/1 v k. ú. Olešná u Načeradce (samota Jizbice v městysu 

Načeradec, okres Benešov). Stavba je umístěna v sousedství stávajícího stájového objektu. Chov 

zvířat je zde provozován již 20 let, v posledních pěti letech zde hospodaří společnost Farma Olešná 

s. r. o.  

Rozsah a kapacita: Cílem je soustředit skot - celkem 198,5 dobytčích jednotek (krávy, jalovice, 

telata a býci) v zimním období do stáje; stávající stáj bude využívána celoročně pro 80 ks býků ve 

výkrmu (skot je v současné době chován i v zimním období na pastvinách v okolí).  

Technické řešení: Ustájení skotu bude stlané slámou, mrva bude odstraňována z krmiště denně, 

z leháren 1 x týdně na hnojiště. Navržené řešení přinese požadovaný efekt, který je vyžadován jak    

z hlediska ekonomiky provozu, tak i z hlediska životního prostředí (vlivy na vody, ovzduší). 

Moderní technologie ustájení, krmení umožňují vytvořit dobré podmínky pro pobyt a pohodu zvířat 

„welfare“ a zabezpečit vysokou úroveň obsluhy a produktivity práce. Hlavními znaky navrhovaného 

řešení je technická jednoduchost, kvalitní a spolehlivá technologie. Farma je dopravně zpřístupněna 

po účelové komunikaci, která se napojuje na komunikaci III/1278 (Slavětín - Načeradec). Celková 

zastavěná plocha po provedení novostavby stáje, hnojiště, jímky a manipulačních ploch se zvětší      

o 3150 m
2
. Výstavba proběhne v sousedství stávajícího objektu stáje a obytného objektu vlastněného 

investorem. Pozemky určené pro stavbu jsou součástí ZPF - půda je zařazena do II. třídy ochrany dle  

http://ap05:8080/xqw/xervlet/sps/?cid=sps_BodyRole.PSpis.oBookmarkPisVeSp.oList&actionData.action=zobrazeniProfilu&actionData.data.objektsps.sid=4731856&actionData.data.objektsps.timestamp=000000000061B28F&actionData.data.objektsps.typ=CAST_SPISU&actionData.data.objektsps.id_stavu_aktivity=ZPRACOVANI&actionData.data.objektsps.sps_class=VlastniPisemnost&&actionData.type=SHOW&actionData.rowNum=1&event-name=rowSelect
http://ap05:8080/xqw/xervlet/sps/?cid=sps_BodyRole.PSpis.oBookmarkPisVeSp.oList&actionData.action=zobrazeniProfilu&actionData.data.objektsps.sid=4731856&actionData.data.objektsps.timestamp=000000000061B28F&actionData.data.objektsps.typ=CAST_SPISU&actionData.data.objektsps.id_stavu_aktivity=ZPRACOVANI&actionData.data.objektsps.sps_class=VlastniPisemnost&&actionData.type=SHOW&actionData.rowNum=1&event-name=rowSelect
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BPEJ. Novostavby nezasahují do PUPFL. Objekt stáje je řešen jako přízemní stavba půdorysných 

rozměrů 60 x 38 m; nosný konstrukční systém bude ocelová konstrukce se sedlovou střechou - lehká 

střešní krytina z trapézového plechu potaženého ochranným lakem. Podlaha betonová. Novostavba 

hnojiště navazuje na stáj a bude sloužit ke skladování chlévské mrvy před jejím odvozem na polní 

hnojiště; užitná kapacita 600 m
3
. Stěny hnojiště jsou navrženy železobetonové monolitické. 

Novostavba kruhové monolitické nepropustné skladovací jímky v těsném sousedství hnojiště bude 

sloužit k zachycování kontaminované dešťové vody z plochy hnojiště a kontaminovaných ploch 

vyhrnovacího koridoru; užitná kapacita 100 m
3
 je navržena pro uchování těchto vod na dobu 

nezbytně nutnou, a to 5 měsíců. Dešťová voda z nekontaminovaných zpevněných ploch bude 

vsakována na pozemku. Je předkládán návrh ochranného pásma chovu.  

Podle vyjádření Městského úřadu Vlašim, jako příslušného stavebního úřadu, lze předmětný záměr 

umístit na p. p. č. 614, 616 a 637/1 (nacházející se mimo zastavěné území) v k.ú. Olešná u Načeradce 

na základě rozhodnutí o umístění stavby, jako stavby pro zemědělství; obec nemá schválený ÚP pro 

lokalitu Jizbice.  

 

Umístění: kraj:            Středočeský 

                obec:           Načeradec 

                kat. území:  Olešná u Načeradce  

Zahájení činnosti:     rok 2014 

Dokončení:                po 8 měsících  

Oznamovatel:           Farma Olešná s. r. o., Průmyslová 1852, 258 01 Vlašim 

 

 

Souhrnné vypořádání připomínek: 

Ke zveřejněnému oznámení se v průběhu zjišťovacího řízení vyjádřily: Krajský úřad Středočeského 

kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství, Středočeský kraj, Městský úřad Vlašim - Odbor 

životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí - Oblastní inspektorát Praha, Krajská 

hygienická stanice - územní pracoviště Benešov a Krajská veterinární správa Státní veterinární 

správy pro Středočeský kraj - Benešov. 

 

KÚ Středočeského kraje - OŽPaZ 

- z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon): jako orgán 

ochrany přírody příslušný dle § 77a zákona nemá k předloženému záměru připomínky. 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. 
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Stanovisko orgánu ochrany přírody hodnotící vliv záměrů a koncepcí na evropsky významné  

lokality a na ptačí oblasti dle ust. § 45i zákona již bylo KÚSK vydáno dne 18.7. 2014 (č. j. 101948/ 

/2014/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 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 

znění (dále jen zákon) 

   K předloženému oznámení sděluje následující: 

- nakládání s odpady, které budou vznikat během realizace záměru a jeho provozem, bude řešeno 

dle platné legislativy, tj. zákona o odpadech; 

- odpady mohou být předávány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona, 

tzn., že je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru či výkupu odpadů 

na základě rozhodnutí o udělení souhlasu k jeho provozování, vydaném příslušným správním 

úřadem; 

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

využití, popř. odstranění; 

- výše uvedené připomínky požaduje zohlednit v dalším stupni projektové dokumentace; 

- proti vlastnímu záměru nemá z hlediska nakládání s odpady námitky a nepožaduje další 

posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. 

Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem nebo nemá připomínky. 

Vypořádání: požadavky úseku odpadového hospodářství jsou převzaty do tohoto závěru zjišťovacího 

řízení. 

 

KHS, územní pracoviště Benešov 

S předmětným záměrem souhlasí, oznámení v rozsahu přílohy č. 3 je zpracováno z hlediska zájmů 

ochrany veřejného zdraví uspokojivým způsobem.     

 

ČIŽP OI Praha 

- z hlediska ochrany vod požaduje v rámci stavebního řízení řešit řádné vodohospodářské 

zabezpečení hnojiště a jímky na hnojůvku, a to jak z hlediska kapacity, tak dalšího zabezpečení 

(indikací netěsnosti spojů, signalizací maximální hladiny v jímce ap.); 

- z hlediska ochrany přírody doporučuje záměr doplnit o pohledovou studii, která by naprosto 

vyloučila možné ovlivnění krajinného rázu, a to vzhledem k topologické lokalizaci na pohledově 

relativně exponovaném místě (např. bezprostřední blízkost evidovaného rozhledového místa na 

Blanicko u silnice). 
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Inspekce nemá k předmětnému záměru zásadní připomínky a nepožaduje další posuzování podle 

zákona č. 100/2001 Sb. Připomínku ze strany ochrany vod a upozornění ze strany ochrany přírody 

požaduje uvést v závěru zjišťovacího řízení, a tedy zohlednit v následujících řízeních. 

Vypořádání: požadavky a připomínky z hlediska ochrany vod a přírody jsou převzaty do tohoto 

závěru zjišťovacího řízení. 

 

KVS, územní pracoviště Benešov 

S předmětným záměrem souhlasí.  

 

Městský úřad Vlašim - OŽP 

Z hlediska ochrany přírody sděluje: pro výstavbu nové stáje a hnojiště na p. p. č. 614, 616 a 637/1 

nacházející se mimo zastavěné území je nutné zhodnocení místa z hlediska krajinného rázu. 

Vypořádání: požadavek je převzat do tohoto závěru zjišťovacího řízení. 

 

Středočeský kraj 

Souhlasí s předmětným záměrem za splnění podmínek obsažených v části D.IV. oznámení; nemá 

další připomínky a nepožaduje další hodnocení dle zákona č. 100/2001 Sb. 

Vypořádání: relevantní opatření jsou převzata do tohoto závěru zjišťovacího řízení. 

 

 

 

Závěr: 

Záměr „Zimoviště pro masné krávy - Jizbice“ v k. ú. Olešná u Načeradce naplňuje dikci bodu 

II/1.5 kategorie II přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Podle 

ust. § 7 cit. zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít 

významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován dle tohoto zákona. 

Na základě zjišťovacího řízení, provedeného dle zásad uvedených v příloze č. 2 k cit. zákonu, dospěl 

příslušný úřad k závěru, že záměr 

 

„Zimoviště pro masné krávy - Jizbice“ v městysu Načeradec 

 

nebude  

posuzován dle cit. zákona. 

 

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

doporučená v části D. IV.: Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 

nepříznivých vlivů na životní prostředí  na  str. 24  a  25  předloženého  oznámení, a  dále  podmínky  
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a doporučení uvedené v obdržených vyjádřeních dotčených správních úřadů a v souhrnném 

vypořádání připomínek tohoto závěru zjišťovacího řízení. Připomínky budou vypořádány 

v projektové dokumentaci v dalším stupni projednávání. 

 

Zejména se jedná o tyto podmínky: 

 

- pro etapu přípravy záměru 

 V rámci územního řízení: 

- zhodnotit místo záměru, tj. nové stáje a hnojiště, z hlediska možného ovlivnění krajinného  

rázu; 

- stanovit ochranné pásmo areálu. 

 V rámci stavebního řízení řešit: 

- řádné vodohospodářské zabezpečení hnojiště a jímky na hnojůvku, a to jak z hlediska 

kapacity, tak dalšího zabezpečení: indikace netěsností objektů, signalizace maximální hladiny 

v jímce (provedení podlah stáje, hnojiště a jímky s hydroizolací, proti pronikání tekutých 

složek do podloží ad.); 

- zajištění optimálního provětrávání stáje z důvodu dostatečné obměny vzduchu v objektu; 

- specifikaci prostor pro shromažďování nebezpečných odpadů (odpady budou ukládány 

utříděné a odstraňovány v souladu s platnou legislativou) a příp. látek škodlivých vodám; 

- aktualizaci systému protipožární a bezpečnostní ochrany areálu; 

- doplnění výsadby zeleně. 

 

- pro etapu výstavby 

 Minimalizovat zásoby sypkých materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti (omezovat 

prašnost z komunikací jejich úklidem, příp. kropením). 

 Neodstraňovat odpady spalováním, nezahrabávat a neukládat je do terénních nerovností; 

odstraňování nebezpečných odpadů realizovat pouze na smluvním základě s odbornou firmou 

(za vzniklé odpady v rámci stavby odpovídá zhotovitel). 

 Předávat odpady pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech 

(tj. provozovateli zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo výkupu odpadů na 

základě rozhodnutí o udělení souhlasu k jeho provozování, vydaném příslušným správním 

úřadem); ke kolaudaci objektu musí být předložena řádná evidence odpadů a doložen jejich 

způsob využití, popř. odstranění. 

 Řešit veškeré materiály a nátěry, se kterými může přijít do styku obsluha, zvířata nebo krmivo 

jako zdravotně nezávadné.                 

 Rekultivovat plochy zasažené pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření plevelů.  
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- pro etapu provozu 

 Vyvážet jímku v době vhodných klimatických podmínek, zajistit její řádný provoz a kontrolu. 

 Zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám čistotou provozu                  

a udržováním dopravních prostředků v dobrém technickém stavu; v případě úniku ropných látek 

na terén zneškodnit zasaženou zeminu dle zásad nakládání s nebezpečnými odpady. 

 Udržovat celý areál v čistotě a pořádku, nezastavěné plochy pravidelně ošetřovat, a tím zamezit 

šíření plevelů. 

 Vést a pravidelně aktualizovat evidenci o odpadech. 

 Dodržovat provozní kázeň a dobrou zoohygienu, včas odstraňovat uhynulá zvířata (zabezpečit 

uskladnění uhynulých zvířat do jejich odvozu do veterinárního asanačního ústavu k odstranění 

v kafilerním boxu). 

 Provádět opatření vedoucí k potlačení výskytu stájového hmyzu a hlodavců v areálu; zajistit 

všechna protinákazová opatření dle příslušných předpisů (dezinfekce, deratizace). 

 Používat výhradně chemické prostředky schválené pro použití v ČR, příp. v EU. 

 

Odůvodnění:  

Příslušný úřad neobdržel ve lhůtě dané zákonem žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření          

k oznámení. 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 podle přílohy č. 3 zákona. Byly posouzeny a identifikovány 

předpokládané vlivy na životní prostředí v důsledku realizace a provozu záměru vč. navržení 

opatření k minimalizaci či 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 dle 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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