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Praha: 22.05.2015 dle rozdělovníku 

Číslo jednací: 075975/2015/KUSK 

Spisová značka: SZ_148429/2014/KUSK 

Vyřizuje / Linka: Ing. Jan Šefl / l. 859 

Značka: OŢP/ŠJ 

 

Z Á P I S 

z  veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení § 17 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, 

a § 4 vyhlášky č. 457/2001 Sb.  

záměru 

„Výkrmna prasat Zbožíčko – nová stáj“  

konaného dne 14.05.2012   v zasedací místnosti obecního úřadu Zboţíčko č.p. 69 

 

 

ZÁKLADNÍ  ÚDAJE 

1. Průběh posuzování před veřejným projednáním 

Dosavadní průběh procesu posuzování vlivů záměru „Výkrmna prasat Zboţíčko – nová stáj“ je 

patrný z následujícího přehledu: 

 Dokumentaci ve smyslu zákona zpracovala RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D., na krajský úřad 

byla doručena dne 17.10.2014 pod č.j. 148429/2014/KUSK. 

 Oznamovatelem je společnost PROAGRO Nymburk a.s., Poděbradská 2026, 288 72 Nymburk. 

 31.10.2014 - byla dokumentace rozeslána dotčeným územně samosprávným celkům 

(DÚSC) a dotčeným správním úřadům (DSÚ) a taktéţ byla zveřejněna na úřední desce. 

 5.2.2015 byly zpracovatelce posudku předány potřebné podklady. Jako zpracovatelka 

posudku byla určena Ing. Pavla Ţídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce, osvědčení 

094/435/OPVŢP/95, prodlouţení č.j. 34671/ENV/11. 

 Dne 3.4.2015 obdrţel KÚ pod č.j. 052666/2015/KUSK zpracovaný posudek. 

 Dne 13.4.2015 byl posudek rozeslán DÚSC a DSÚ k vyjádření (č.j. 054627/2015/KUSK)  

a zveřejněn na úřední desce KÚ (č.j. 054628/2015/KUSK). 

 Dne 6.5.2015 byla zveřejněna informace o konání veřejného projednání pod  

č.j. 067715/2015/KUSK, které bylo svoláno na den 14.5.2015. 

 

2. Místo a čas veřejného projednání 

Veřejné projednání dokumentace a posudku ve smyslu § 17 zákona č. 100/2001 Sb. 

se uskutečnilo dne 14.5.2015 od 17:00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu Zboţíčko č.p. 69. 
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3. Řízení veřejného projednání 

Řízením veřejného projednání byl Krajským úřadem Středočeského kraje pověřen v souladu s § 4 

odst. 2 vyhlášky č. 457/2001 Sb. Ing. Jan Šefl. 

 

4. Předmět veřejného projednání 

Předmětem veřejného projednání byla dokumentace, posudek a vyjádření k nim obdrţená ve smyslu  

§ 8 a § 9 zákona č. 100/2001 Sb.. Jde o záměr STC1834 „Výkrmna prasat Zboţíčko – nová stáj“, 

oznamovatelem je společnost PROAGRO Nymburk a.s., Poděbradská 2026, 288 72 Nymburk. 

 

5. Účastníci veřejného projednání 

Na veřejném projednání zastupovali jednotlivé strany: 

Příslušný úřad, Krajský úřad Středočeského kraje (dále jen KÚSK) 

Ing. Jan Šefl, odborný referent na úseku ţivotního prostředí 

Ing. Hana Švingrová, vedoucí oddělení posuzování vlivů na ţivotní prostředí 

 

Oznamovatel záměru, společnost PROAGRO Nymburk a.s.: 

Ing. Bohuslav Kohout – předseda představenstva společnosti 

Ing. Josef Luka – místopředseda společnosti 

 

Zpracovatelka dokumentace: 

RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. 

 

Zpracovatelka posudku: 

Ing. Pavla Ţídková 

 

Za obec Zboţíčko: 

Starostka obce Mgr. Vlasta Stránská 

 

Dále byli přítomni dva technici firmy pořizující zvukový záznam z veřejného projednání. Celkem 

bylo přítomno na veřejném projednání, dle prezenční listiny 41 osob. 

 

 

II. PRŮBĚH VEŘEJNÉHO  PROJEDNÁNÍ 

 

1. Úvod 

Veřejné projednání zahájil Ing. Šefl, pověřený Krajským úřadem Středočeského kraje řízením 

veřejného projednání. V úvodu seznámil přítomné s cílem veřejného projednání a jeho 

programem, představil zástupce jednotlivých stran a dále uvedl základní údaje o procesu 

posuzování vlivů na ţivotní prostředí (EIA) podle zákona č. 100/2001 Sb. 
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2. Rekapitulace procesu EIA 

Předmětem veřejného projednání je záměr Výkrmna prasat Zboţíčko – nová stáj. Tento záměr byl 

zařazen do kategorie I, bod 1.7 “Zařízení k intenzivnímu chovu drůbeže nebo prasat s více než: 

a) 85 000 místy pro kuřata, 60 000 míst pro slepice; 

b) 3 000 místy pro jateční prasata (nad 30 kg) nebo 

c) 900 míst pro prasnice.“. 

Jedná se tedy o záměr podléhající celému procesu EIA a jeho posuzování probíhá v působnosti 

Krajského úřadu Středočeského kraje. 

V souladu s § 6 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. byla pro záměr předloţena rovnou dokumentace  

o vlivech záměru na ţivotní prostředí a byla tím přeskočena fáze oznámení potaţmo zjišťovacího 

řízení. Dokumentace byla zveřejněna a předloţena dotčeným územním celkům a dotčeným 

správním úřadům k vyjádření. 

Podkladem pro zpracování posudku byla dokumentace a obdrţená vyjádření. Zpracovaný 

posudek byl opět zveřejněn a rozeslán k vyjádření. Krajský úřad dále stanovil termín konání 

veřejného projednání, který byl zveřejněn a oznámen účastníkům posouzení. 

Dokumentace a posudek o vlivech záměru na ţivotní prostředí byly předmětem veřejného 

projednání, kde vlivy záměru byly projednány ze všech podstatných hledisek. 

Na základě dokumentace, posudku, veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných, vydá 

krajský úřad stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na ţivotní prostředí (dále jen stanovisko 

EIA) ve lhůtě 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku tj. do 12.6.2015 a to za 

podmínky včasného proplacení částky za zpracování posudku oznamovatelem krajskému úřadu. 

Od letošního dubna je jiţ stanovisko EIA závazným stanoviskem podle správního řádu, a je 

závazným odborným podkladem pro vydání rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů 

(především územní a stavební řízení). Stanovisko má platnost 5 let ode dne vydání s moţností i 

opakovaného prodlouţení této lhůty. Bez stanoviska EIA nelze vydat příslušná povolující 

rozhodnutí nutná k provedení záměru.  

 

3. Vystoupení zástupců jednotlivých stran  

Ve druhé části veřejného projednání byli k vystoupení vyzváni v souladu s programem veřejného 

projednání zástupci jednotlivých stran. 

Zástupce oznamovatele představil záměr a uvedl důvody pro jeho realizaci. Výstavba nové 

výkrmové stáje na místě dosluhujících a nevyhovujících stájí. Záměr je plánován pro moţnost 

výkrmu selat z vlastní produkce z jiných dvou farem. Záměrem dojde k uzavření obratu stáda,  

a veškerá vyprodukovaná selata by byla i vykrmována na území České Republiky. 

Dále vystoupila RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D., zpracovatelka dokumentace záměru, představila 

vlastní záměr a seznámila s posuzovanými vlivy záměru na ţivotní prostředí, se zpracovanými 

odbornými studiemi a posudky. Z hlediska hydrogeologického podloţí nehrozí riziko ovlivnění 

podzemních vod, proudění vod je směrem od obce, moţné riziko představuje pouze hnojení na polích 

severně od obce. V rozptylové studii byl vyhodnocen vliv emisí amoniaku i ve vztahu  

k ostatním pachovým látkám, se stanovením čichového prahu k obci Zboţíčko. I se zahrnutím 

stávající zátěţe emisemi, nevykazuje oblast známky nadměrného zatíţení emisemi. Hluková studie 

posoudila jak zdroje ze stacionárních zdrojů (odvětrávání), tak z dopravy, se závěrem, ţe nedojde 

k překročení hlukových limitů. Po doţádání zpracovatelky posudku byla hluková studie dopracována 

na maximální dopravní zatíţení především z vývozu kejdy, kde bylo rovněţ konstatováno, ţe nedojde 

k překračování hlukových limitů, studie byla rozeslána spolu s posudkem. Závěrem dokumentace je 

uvedeno, ţe při pouţití navrţených technologií a zahrnutí nápravných opatření definovaných 

v dokumentaci je záměr moţný a neovlivní nad únosnou úroveň ţivotní prostředí v dané lokalitě. 
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Dále vystoupila zpracovatelka posudku Ing. Pavla Ţídková, úvodem sdělil, co jí ukládá zákon a co je 

úkolem posudku. Dokumentace je po formální stránce řádná a úplná. Z hlediska správnosti údajů 

včetně pouţitých metod hodnocení je konstatováno, ţe byly pouţity adekvátní metody hodnocení. 

Bylo vyţádáno doplnění hlukové studie pro maximální dopravní zatíţení v kampaňovém provozu. 

Hluková studie byla zveřejněna spolu s posudkem. U rozptylové studie nebylo doplnění na maximální 

dopravu poţadováno, zde plně postačuje vyuţití průměrných hodnot. Návrh stanoviska je souhlasný  

s navrţenými podmínkami pro provozovatele záměru a následné fáze povolujících řízení. 

 

4. Vystoupení veřejnosti – Diskuze 

Jako první v diskuzi vystoupila paní starostka obce Zboţíčko Mgr. Vlasta Stránská, jako zástupce 

samosprávy dotčené obce. Sdělila stanovisko obce a potaţmo občanů k záměru, které bylo i 

písemně zasláno na krajský úřad. Předneseny byly následující body: 

- Občané Obce Zboţíčko zásadně nesouhlasí s výstavbou nové haly – v případě výstavby nové 

haly a navýšení počtu chovaných prasat na více neţ dvojnásobek, budou znehodnoceny jejich 

nemovitosti – klesne jejich trţní cena. 

- V posudku není zohledněno zatíţení dopravních komunikací, zejména místní komunikace  

s ohledem na únosnost této místní komunikace vybudované z prostředků obce. 

- V posudku není zohledněna otázka zatíţení obce imisemi provozu, zejména nákladní dopravy. 

- Občané nesouhlasí se stanoviskem uvedeným v posudku ohledně škodlivosti amoniaku při 

vyváţení kejdy, dále se stanoviskem ohledně zatíţení hlukem, zápachem, bezpečností provozu - 

jak vlastního provozu výkrmny, tak silničního provozu, kontaminace spodních vod a poţadují 

vypracování nového posudku. 

 

Na předloţené reagovali jak zpracovatelka posudku, tak zástupce oznamovatele.  

Proces EIA neslouţí k povolení záměru, slouţí k vyhodnocení vlivů záměru na ţivotní prostření, 

pouhý nesouhlas se záměrem bez argumentace, nelze vyhodnotit a vypořádat se sním. Případný 

pokles cen nemovitostí nepřísluší hodnotit zpracovateli posudku, ani krajskému úřadu, takovéto 

zhodnocení není předmětem procesu posuzování vlivů záměru na ţivotní prostředí.  

Imise amoniaku v době vývozu kejdy jsou při nepříznivých povětrnostních podmínkách  

u nejbliţší zástavy vnímány jako zápach, je moţno navrhnout pásmo, do jaké vzdálenosti od obce 

se nebude hnojit. Nelze předpokládat navýšení objemu vyváţeného hnojiva na stávající pozemky, 

nemělo by tedy dojít ke zhoršení situace od současnosti.  

Škodlivost amoniaku na lidské zdraví nelze předpokládat ani v mírném ovlivnění vzhledem 

k dosahovaným koncentracím ve volném prostranství. Lze pouze hovořit o obtěţujících vlivech 

v řádu několika dní po aplikaci kejdy na pozemky. 

Ovlivnění komunikací v obci a jejich únosnost při navýšené dopravě, i přes splnění zákonných 

limitů hlukových i rozptylových je stanovena podmínka navrţení objízdné trasy pro podstatnou 

část dopravy, aby doprava směřovala mimo obec Zboţíčko.  

Záměr je navrţen jako moderní provoz se standardy pouţívanými v Západní Evropě, uzavřená 

stavba, celo roštová, bez moţnosti úniku kejdy, s moţností navýšení sušiny v kejdě kolem 8 % 

(kvalitní hnojivo). Nové skladovací zařízení na kejdu, bude slouţit i pro převedení kejdy ze 

stávajícího provozu stájí. Přeprava a aplikace kejdy je moţná dnes na velké vzdálenosti, případně 

je vyuţita v rámci bioplynové stanice. Aplikaci kejdy je do budoucna moţno řešit moderními 

postupy, například aplikátory s přímým zapravením do půdy. Kejda oproti minerálním hnojivům 

smrdí, ale neškodí půdě ani spodním vodám. 

V rámci záměru je počítáno s aplikací biotechlogických přípravků do kejdy, kdy je legislativně 

uznáno sníţení emisí amoniaku o 40 %, takováto podmínka bude závazná a kontrolovatelná. 

Sníţení emisí amoniaku přispěje i ke sníţení případných vlivů zápachu. Kontrola podmínek je 

moţná i v rámci integrovaného povolení záměru. 
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Moţno vyuţít pro dopravní obsluhu farmy polní cesty ve směru na obec Straky, čímţ by mohly 

poklesnout i počty jízd přes obec Zboţíčko dnes realizovaných. Aţ 60 % dopravy by mohlo být 

realizovaných mimo území zástavby obce. 

 

Z občanů obce vznesl následující připomínky pan F. Novák,  

- Vznesen rozpor o údajích v dokumentaci ohledně synergie vlivů farmy a dalších farem 

chovu prasat v nejbliţším okolí, kdy v dokumentaci je uvedeno, ţe v katastru obce Zboţíčko 

se ţádný obdobný záměr nenachází ani neplánuje. V rozsahu 4 km
2
 jsou čtyři chovy. 

- Nebyla vyzvána obec Straky k účasti na procesu EIA, obec Straky o záměru neví a mělo by 

přes ni být vedeno 60 % dopravy. Jak bude řešeno, jestliţe obec straky bude proti vyuţívání 

objízdných tras. 

- Přístupová komunikace pro farmu je přes obecní cestu, která není koncipována na těţkou 

dopravu. 

 

Odpovědi na vznesené připomínky zodpověděli zástupci krajského úřadu, zpracovatelka posudku 

a zpracovatelka dokumentace. 

Byl vyhodnocen stav k danému času, jmenované stávající farmy byly zahrnuty do vyhodnocení  

a jejich synergický provoz byl zohledněn jak v rozptylové tak v hlukové studii, stejně tak byly 

zahrnuty i další moţné zdroje. Na katastru obce Zboţíčko opravdu není realizován, ani plánován 

další obdobný záměr. 

Dotčené obce jsou stanovovány přednostně z místa realizace záměru (dotčené katastrální území), 

v počátečních fázích posuzování nebyla obec Straky obeslána, proces EIA je však veřejný a můţe 

se do něj přihlásit kaţdý. O záměru bylo informováno na úřední desce obce Zboţíčko, 

Středočeského kraje i na internetových stránkách CENIA – http://www.cenia.cz/eia pod kódem 

STC1834, na internetu je zveřejněna i celá dokumentace záměru, z tohoto důvodů nelze tedy 

mluvit o procesní vadě v procesu EIA. Účast obce Straky by byla moţná v rámci změny 

integrovaného povolení, do kterého se můţe přihlásit. Proces EIA není schopen vyhodnotit 

všechny vlivy do vzdálenosti například 15 km a směrů vývozů hnojiva pro kaţdý rok. 

Z výsledků rozptylové i hlukové studie, kdy byla obec Zboţíčko stanovena jako primární zdroj 

dopravy a limitní hodnoty jsou splněny, nelze předpokládat, ţe by tyto hodnoty nebyly splněny 

v obci Straky, lze čekat spíše hodnoty poloviční či ještě niţší. 

 

Do diskuze přispěl pan Paţout ze společnosti Agroprodukt, hospodaří na 1320 ha orné půdy 

v obci Zboţíčko a okolních katastrech. Vysvětlil a uvedl skutečnosti, co se týká uţívání polních 

cest, aplikace kejdy na ornou půdu a hospodaření na polích. Vidí jako problém aplikaci kejdy 

severně od obce, na jiných honech orné půdy v aplikaci kejdy problém nevidí. Upozornil, ţe 

okolní farmy chovu prasat jsou na hlubokých podestýlkách, jejich vlivy nejsou s roštovým 

chovem porovnatelné. 

 

Pan Michálek upozornil na neuklízení komunikací po zemědělcích a na neúnosnost stávajících cest.  

Pan Protivný poţadoval vysvětlení nakládání s kejdou ze stávajícího provozu, a upozornil na 

ţivotnost stávajících cest.  

 

Zástupce oznamovatele upřesnil napojení stávajícího provozu na novou centrální jímku, která 

bude mít dostatečnou kapacitu, aby nemuselo docházet k jejímu vyváţení za nepříznivých stavů 

počasí. V rámci provozu farmy je počítáno s aplikací technologií sniţující emise amoniaku. 

Situace ve stávající farmě by se měla od budoucna spíše vylepšit. 

 

http://www.cenia.cz/eia
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Pan Hrdina připomínkoval ekonomiku provozu při pouţívání sniţujících technologií, které budou 

jistě znamenat navýšení nákladů na provoz. Upozornil, ţe provozovatel se zbavuje odpovědnosti 

za následné vyuţívání kejdy, celou produkci předává jiným subjektům, kdo pohlídá správné 

nakládání s kejdou při hnojení. Není legislativně postiţitelný nepřiměřený zápach. 

 

Paní Ţídková vysvětlila, ţe sniţující technologie jsou i stavebního charakteru, s kterými jiţ záměr 

počítá. Poţívání stanovených biotechnologických přípravků je kontrolovatelné například v rámci 

kontrol integrovaného povolení. Provozní nekázeň při aplikaci kejdy nejde dopředu předjímat. 

Šefl, Švingrová (KÚSK), Pačesná, Ţídková, - kontrolou aplikace hnojiv a případný postih řeší 

„Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský“ se sídlem v Brně, má svůj harmonogram 

kontrol, přijímá podněty jak od fyzických osob, tak od obcí. Pro podnět je potřeba doloţit kdy 

k deliktu došlo, k čemu došlo, od kdy do kdy, případně podloţit číslem SPZ, fotodokumentací či 

jiným materiálem. Česká inspekce ţivotního prostředí jezdí do 24 hodin po upozornění na 

kontrolu. Nelze tvrdit, ţe ţádný zápach z chovu zvířat a z hnojení nebude, jeho míra je však 

otázkou subjektivního vnímání a trvání takovýchto stavů bude v řádu několika týdnů v roce. 

Stanovení ochranných pásem a výpočty rozptylových studií, mají velkou vypovídající hodnotu. 

Aplikace kejdy na pozemky probíhá jiţ dnes, kaţdý zemědělec má zpracovaný plán organického 

hnojení (kam, kady a co bude hnojit), který je úředně schvalovaný a kontrolovatelný. Statková 

hnojiva jsou pro půdu vhodnější neţ aplikace minerálních hnojiv. Stanovený čichový práh pro 

amoniak v rozptylové studii byl vybrán jako kompromis střední hodnoty z různých odborných 

studií, nebyla tedy pro výpočet vybrána nejvyšší hodnota. 

 

Pan Novák - v obci je vrt Poděbradky a v dokumentaci není nijak komentováno. 

 

Odpovídala paní Pačesná – po procesu EIA budou následovat povolující řízení, jedním z nich je 

integrované povolení, kde jsou mimo jiné zohledňovány tzv. BAT (nejlepší dostupné 

technologie) které se budou instalovat, jak z hlediska ustájení, ventilace, kapacity a bezpečnosti 

jímek a dalších. Tyto BAT bude muset provozovatel splnit, jinak mu nebude vydáno integrované 

povolení a nebude moci záměr provozovat. V dokumentaci EIA je zahrnut hydrogeologický 

posudek. Katastr obce Zboţíčko se nachází v ochranném pásmu druhého stupně přírodních 

léčivých zdrojů. Ochranné pásmo bylo vyhlášeno rozhodnutím v roce 1976, toto rozhodnutí bude 

muset být respektováno při povolování záměru či zaţádáno o povolení výjimky.  

 

Dále byly projednány opakující se připomínky, či sdělení přímo nesouvisející s posuzovaným 

záměrem, jako například otázka porovnání zemědělské činnosti v ČR a v západní Evropě. 

 

 

III. ZÁVĚR 

Jako osoba pověřená řízením veřejného projednání konstatuji, ţe byla naplněna všechna 

ustanovení pro veřejné projednání dokumentace a posudku k záměru „Výkrmna prasat Zboţíčko 

– nová stáj“ podle zákona č. 100/2001 Sb. 

 

 

          Ing. Jan Šefl 

                     pověřen řízením veřejného projednání 
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Příloha zápisu:  

Prezenční listina 

Rozdělovník k č.j. 075975/2015/KUSK:  

 

Dotčené územní samosprávné celky: 

1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

2. Obec Zbožíčko, Zboţíčko 69, 289 25 Zboţíčko 

Dotčené správní úřady: 

3. KHS Stč. Kraje – územní pracoviště Nymburk, Palackého nám. 1567, 288 01 Nymburk 

4. Městský úřad Nymburk – OŽP, Nám. Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk 

5. ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6 

6. Krajská veterinární správa – Inspektorát Nymburk, Východní 1109/III, 290 01 Nymburk 

7. Krajský úřad Středočeského kraje – OŽP, Zborovská 11, 150 21 Praha5 

Oznamovatel: 

8. PROAGRO Nymburk a.s., Poděbradská 2026, 288 72 Nymburk 

Na vědomí: 

9. MŽP, odbor IPPC/EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

10. MŽP, OVSS I, Kodaňská 1441/46 Praha 10 

11. RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D., V Lukách 446/12, 507 41 Hradec Králové 7 

12. Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce 
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