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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 
„Modernizace zemědělské farmy v Dolním Slivnu – ZD Mečeříž“ na životní prostředí, a to na 
základě písemného pověření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství ze dne 24.2.2015 č. j. 031547/2015/KUSK a smlouvy č. S-3801/OŽP/2015. 

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 10.12.2014, 
č.j. ČIŽP/41/IPP/1418366.001/14/PVZ 

• Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství, sz.: SZ_154416/2014/KUSK 

• Vyjádření KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze ze dne 2.12.2014, 
čj. KHSSC54324/2014 

• Vyjádření Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí ze dne 
26.11.2014, čj. ŽP-208-33734/2014 

• Vyjádření Státní veterinární správy ze dne 12.11.2014, čj. SVS/2014/092963-S 

• Vyjádření Středočeského kraje ze dne 1.12.2014, čj. 165696/2014/KUSK 

 

Výchozí podklady 
 

Podklady pro zpracování posudku byly zejména: 
• Dokumentace záměru „Modernizace zemědělské farmy v Dolním Slivnu – ZD Mečeříž“, 

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: 
Modernizace zemědělské farmy v Dolním Slivnu – ZD Mečeříž 

 
I.2. Kapacita (rozsah) záměru: 

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

Nová produkční stáj:   224 ks produkčních dojnic   
Nová produkční stáj:   224 ks produkčních dojnic   
Reprodukční stáj:      55 ks jalovic a krav před a po porodu 
Dojírna     2x12 stání 
Jímka     693 m3 

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

Kraj:  Středočeský 
Okres: Mladá Boleslav 
Obec: Dolní Slivno 
Katastrální území: Slivínko 
 

I.4. Obchodní firma oznamovatele: 
Zemědělské družstvo Mečeříž 
 

I.5. IČ oznamovatele:    00 10 56 19 
 

I.6. Sídlo (bydliště) oznamovatele: 
Mečeříž 41 
294 77 Mečeříž 
 
Oprávněný zástupce oznamovatele: 
Václav Jelínek 
tel.: 602 134 505 
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Průběh posuzování: 
1. Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. byla zpracována Ing. Miluší 

Němečkovou v říjnu 2014. 

2. Dokumentace zveřejněna dopisem Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství dne 12.11.2014. 

3. Zpracováním posudku pověřen dopisem Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství ze dne 24.2.2015 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 30.3.2015. 
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II.  POSOUZENÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ) 
 

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

„Modernizace zemědělské farmy v Dolním Slivnu – ZD Mečeříž“, 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 
 B.I. Základní údaje 
 B.II. Údaje o vstupech 
 B.III. Údaje o výstupech 
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
 2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 
 3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska 
jeho únosného zatížení 
D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU I NA 
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

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

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

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích 
a nestandardních stavech 

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

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

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

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

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedené členění dokumentace plně respektuje přílohu č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., 
v platném znění.  

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 – Zpracovatelka dokumentace zde provedla identifikaci investora. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Část A předložené dokumentace svým členěním plně odpovídá příloze č. 4 a obsahuje 
všechny relevantní informace. 

 
Část B Údaje o záměru 
B.1. Základní údaje 

Zpracovatelka dokumentace zde uvedla základní údaje o záměru. Posuzovaná 
dokumentace se zabývá areálem chovu skotu Dolní Slivno. 

 

 
 

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.1. lze souhrnně konstatovat, že technické i technologické řešení areálu chovu 
skotu na farmě Dolní Slivno 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 
přehledně, odborně a to formou, která je plně dostačující pro objektivní charakteristiku 
stavebně technického a technologického řešení stavby. Rozpor je pouze v kapacitě jímky na 
technologické vody z dojírny, kde je uvedena kapacita 300 resp. 693 m3. Tuto skutečnost 
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zpracovatelka dokumentace následně objasnila, správná kapacita je 693 m3. Stejně tak jako 
objasnila popis nakládání s odpadními vodami, hnojůvkou, kdy nebylo zřejmé, co je myšleno 
stávající hnojůvkovou jímkou a jaký je její objem. Na základě předloženého doplnění je možné 
konstatovat, že akumulační kapacita jímek je dostatečná. Celková produkce hnojůvky ze 
stávajícího hnojiště, která je svedena do stávající jímky u hnojiště je 1053 m3/rok, při kapacitě 
jímky 300 m3 je zřejmé, že skladovací kapacita větší než 3 měsíce, což je dostačující. 

 

B.2. Údaje o vstupech 

Půda: 

Záměr se bude realizovat na pozemcích, které jsou majetku investora. Jedná se 
o pozemky v katastrálním území Slivínko, parc. č. 58/13, 58/2, 49/3, 46/4, 46/3, 45/3, 45/4, 
44. Jedná se o pozemky charakteru „Ostatní plocha“ a „Zastavěná plocha“. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k tomu, že jde o využití stávajícího areálu a nedochází tak k záboru ZPF 
a PUPFL, nemám k této kapitole připomínky. 
 

Voda: 

V době výstavby objektů bude voda používána pro sociální zařízení a pro provozní 
účely. Zásobování vodou bude zajištěno novou vodovodní přípojkou na vodovodní řad v obci.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

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

Ostatní surovinové a energetické zdroje: 

Pro zajištění osvětlení, větrání a provozu zařízení v objektech kravína a souvisejících 
provozech se bude využívat elektrická energie. Objekty produkčních stájí a reprodukční stáje 
nebudou vytápěny. Temperován bude pouze objekt s dojírnou, a to odpadním teplem 
získávaným z provozu dojírny. Ustájení skotu je plánované s podestýlkou ze slámy. 

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: 

Areál bude využívat stávající vjezd do areálu zemědělského družstva, který bude 
upraven. Nově budou vybudovány jen vnitřní komunikace. Je třeba konstatovat, že realizací 
záměru nedojde k navýšení dopravy proti stavu, který byl při předchozím provozování farmy 
v tomto místě. Proti předcházejícímu stavu jsou současné dopravní prostředky technicky 
vyspělejší a také výkonnější, takže mají větší kapacitu a četnost dopravy je menší než bývala.  
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Stanovisko zpracovatele posudku 

Tato část dokumentace je zpracována podrobně a vypovídajícím způsobem. Záměr 
nevyvolá potřebu změny stávající dopravní nebo jiné infrastruktury mimo vlastní areál. Bylo 
by vhodné uvést a vyčíslit objemy dopravy přepravovaných materiálů. 

 

B.3. Údaje o výstupech 

Ovzduší: 
Bodové zdroje znečišťování ovzduší se v areálu farmy nepředpokládají. Objekty stájí 

nebudou vytápěné, pouze objekt dojírny a prostory sociálního zázemí budou temperované 
elektrickými přímotopy. 

Plošným zdrojem emisí budou emise amoniaku z chovu hospodářských zvířat 
(vysokoužitkových dojnic) a sklady exkrementů. Aplikace exkrementů bude prováděna mimo 
posuzovaný areál a nebyla do výpočtu rozptylové studie zahrnuta. 

Celková roční emise amoniaku přesahuje 5 t, z čehož plyne, že se jedná o stacionární 
zdroj uvedený v příloze č. 2 k zákonu pod kódem 8. (Chovy hospodářských zvířat s celkovou 
roční emisí amoniaku nad 5 t včetně). 

Dalším zdrojem znečišťování ovzduší bude související doprava areálu farmy – to je 
odvoz mléka cisternou, navážení krmiva a steliva, a manipulace a odvoz hnoje a exkrementů 
ze stájí. 

Jiné zdroje znečišťování ovzduší v areálu zemědělské farmy v Dolním Slivnu nebudou 
vznikat. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedená bilance látek emitovaných do ovzduší pro nově modernizovaný areál 
v období provozu je zpracována vyhovujícím způsobem. Není zmíněno období výstavby 
a emise produkované při stavbě, vzhledem k délce stavby a vzdálenosti od obytné zástavby je 
možno konstatovat, že tyto emise nebudou z hlediska vlivu na okolní zástavbu významné. 
Rovněž nejsou zmíněné emise prach, jehož zdrojem může být prach ze stelivové slámy, 
jadrných krmných směsí s minerálními přísadami. Tyto emise však rovněž nejsou významné 
a v obdobných případech se jedná max. o stovky kg ročně. 

 

Odpadní vody: 

Množství splaškových vod bylo vyčísleno na 176 m3/rok. Splaškové vody budou 
odváděny do hnojůvkové jímky.  

Odpadní voda ze stáje – tekutý podíl chlévské mrvy - hnojůvka, močovina, voda 
z napájecích žlabů bude vyhrnuta ze stáje jako chlévská mrva na hnojnou koncovku, která 
bude odkanalizovaná do navržené jímky, kde bude chlévská mrva odpočívat max. tři týdny, 
následně bude přemístěna na stávající hnojiště, kde se nechá uležet (skladovací – zrací doba 
hnoje šest měsíců) pro následné použití pro zahnojování polí. Stávající hnojiště je 
odkanalizováno do přiléhající stávající hnojůvkové jímky – část tedy tekutého podílu 
hnojůvky bude na hnojišti opět vypařeno a část hnojůvky poputuje do hnojůvkové jímky, 
k tomu určené.  

Srážkové vody z areálu farmy byly v minulosti zasakovány na pozemcích investora. 
Po modernizací areálu farmy se bude tento způsob dál využívat. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedené údaje o vzniku odpadních vod odpovídají posuzovanému záměru. Kapitola 
však neobsahuje informace o množství produkovaných odpadních vod (hnojůvky, 
technologických vod z dojírny apod.) ve vztahu ke kapacitě jímek. Po doplnění údajů 
zpracovatelkou dokumentace je zřejmé, že kapacita nové jímky odpovídá produkci 
technologických vod z dojírny a mléčnice je 1164 m3/rok a postačuje pro skladování na 6 
měsíců. Jinak ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. 
 

Odpady: 

Odpady, které budou vznikat při výstavbě (stavební odpad, plasty, kov, sklo, papír aj.) 
budou roztříděny a skladovány odděleně v kontejnerech. 

Při provozu produkčních a reprodukčních stájí a souvisejících objektů budou vznikat 
odpady, které nejsou určeny k odstranění, ale slouží pro zemědělské družstvo jako hnojivo. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

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

 

Ostatní: 

Hluk 

Při výstavbě zděných objektů a úpravě areálu dojde ke krátkodobému zvýšení hladiny 
hluku provozem různých stavebních mechanizmů a pojezdem nákladních automobilů. 

Hluk při výstavbě haly ani při úpravě okolí nebude narušovat pohodu obyvatel, 
protože výstavba nebude probíhat v bezprostřední blízkosti obytných domů. Výstavba bude 
realizována pouze v denních hodinách v době od 6 do 22 hodin. 

Mezi hlavní bodové zdroje hluku, které vznikají při provozu zemědělských objektů, 
produkčních a reprodukční stájí a teoreticky by mohly ovlivňovat venkovní prostředí je 
provoz dojírny v technickém zázemí – jedná se o chladící jednotky, vzduchotechnické 
zařízení a agregát v dojírně. Ve stájích nebudou vzduchotechnické jednotky instalovány. 

Dojírna je navržena z obvodového zdiva Porotherm 44 s požadovanou neprůzvučností 
materiálu tak, aby hluk vznikající při provozu dojírny byl v jejím prostoru pohlcen. 

Dalšími zdroji hluku bude provoz zemědělských mechanizmů zajišťujících dopravu 
krmiva, odvoz mléka a manipulaci s odpadem z provozu stájí. 

Doprava souvisejí s navážením krmiva a steliva a odvozem mléka a umístění areálu na 
kraji obce dává předpoklad, že nebude působit rušivě na obyvatele obce. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedené údaje o hlukové zátěži z fáze výstavby a provozu je možno považovat 
za úplné, nemám k této kapitole připomínky.  
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Doplňující údaje: 

Pro posouzení akceptovatelnosti záměru bylo stanoveno ochranné pásmo pro daný 
záměr. Stanovení ochranného pásma je uvedeno v příloze dokumentace. Navrhované 
ochranné pásmo nezasahuje žádný objekt vyžadující hygienickou ochranu.  

Při dodržení předkládaných technologických postupů nebude za hranicí ochranného 
pásma docházet k negativnímu ovlivnění zdravých životních podmínek v obci Dolní Slivno. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Rozsah ochranného pásma chovu je vypočten dle uvedené metodiky a nemám k němu 
připomínky.  
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Část C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

V dokumentaci je proveden výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území (dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného  využívání, 
relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů, schopnost přírodního 
prostředí snášet zátěž). 

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.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 

Zpracovatelka dokumentace v této části podrobně rozebrala následující charakteristiky 
současného stavu životního prostředí: ovzduší, klimatické faktory, hydrogeologické poměry, 
půda, radon, staré ekologické zátěže, geomorfologické poměry území, územní systém 
ekologické stability a krajinný ráz, významné krajinné prvky, fauna a flóra, chráněné oblasti, 
krajina. 

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

Modernizací zemědělské farmy v Dolním Slivnu vychází z potřeby družstva nahradit 
nevyhovující stáje v obci Mečeříž a postavit zemědělské zařízení odpovídající současným 
technickým možnostem a využitím moderních technologií. V současné době je areál farmy 
neudržovaný s chátrajícími objekty. Ty budou zbourány a na jejich místě budou vybudované 
nové stáje s potřebným zázemím. Celkově dojde ke zlepšení stavu areálu i okolí. 

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. 
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Část D Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru i na veřejné zdraví 
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: 

Provoz zemědělské farmy nebude zdrojem takových vlivů na životní prostředí, které 
by významně ovlivňovaly obyvatele obce Dolní Slivno. Areál leží mimo obytnou zástavbu 
a již v minulosti byla na farmě provozována zemědělská činnost. 

V době výstavby záměru může dojít krátkodobě ke zvýšení počtu projíždějících 
stavebních mechanizmů a nákladních automobilů, ale to bude jen krátkodobá přechodná 
záležitost, jejíž účinky lze do jisté míry ovlivnit dobrou organizací výstavby. 

K narušení faktoru pohody může dojít při modernizaci areálu, při výstavbě nových 
objektů, ale vhodnou organizací práce lze tyto faktory do jisté míry eliminovat. To se týká 
minimalizace hluku, případně emisí při výstavbě. Narušení pohody se může týkat obyvatel 
nejbližší obytné zástavby, ale jen z hlediska projíždějících mechanizmů a automobilů 
s materiálem částí Slivínko, případně obcí Dolní Slivno. Vliv samotné výstavby se obyvatel 
obce nebude příliš týkat, protože stavba nebude probíhat v těsné blízkosti obytných domů. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

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

 

Vlivy na ovzduší a klima: 

Pro vyhodnocení vlivu záměru na ovzduší byla vypracovaná rozptylová studie a bylo 
stanoveno ochranné pásmo. 

Pro amoniak (NH3) není imisní limit stanoven. Hodnota inhalační referenční 
koncentrace (RfC) činí 100 µg/m3. Hodnotě inhalační referenční koncentrace pro amoniak 
není v posuzované lokalitě v současné době překročena a nebude překračována ani v důsledku 
provozu posuzovaného záměru. 

Navržené ochranné pásmo nezasahuje žádný obytný dům v obci Dolní Slivno. Obytná 
zástavba je tedy zcela mimo dosah pachových emisí z provozu zemědělské farmy. Lze tedy 
předpokládat, že v obytné zástavbě v okolí posuzovaného záměru by zápach neměl být vůbec 
vnímán 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím, doplnil bych, že se autorka nezmínila 
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: 

Hluk, který bude při provozu areálu vznikat, byl posouzen v rámci posouzení vlivů na 
veřejné zdraví. Zdrojem hluku bude jen provoz agregátů v dojírně a hluk z dopravy. Hluk 
z provozu agregátů bude minimalizovaný technickými opatřeními při výstavbě. Hluk 
z dopravy nebude významný, protože četnost vyvolané dopravy je velmi nízká. 
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V areálu farmy nebude umístěn žádný zdroj radioaktivního a elektromagnetického 
záření. Jiné fyzikální a biologické vlivy stavby, kromě již popsaných, nejsou známy. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

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

 

Vlivy na povrchové a podzemní vody: 

Modernizace areálu farmy a výstavba nových objektů nebude mít při běžných 
podmínkách vliv na jakost podzemních ani povrchových vod. K ovlivnění jakosti vod by 
mohlo dojít pouze v případě havarijního úniku závadných látek z automobilů nebo 
mechanizmů při výstavbě. Pro fázi výstavby je možné minimalizovat možnost havarijního 
úniku závadných látek používáním automobilů a stavebních mechanizmů v dobrém 
technickém stavu a dobrou organizací práce. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

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

 

Vlivy na půdu 

Modernizací areálu farmy a výstavbou nových stájí nedojde k zásadní změně užívání 
půdy. K potencionálnímu znečistění půdy během provozu může dojít následkem náhodných 
úkapů ropných látek z motorových vozidel a mechanizmů při výstavbě. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím. Za pozitivní považuji, že nedochází 
k záboru nových ploch. 

 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje  

Při výstavbě ani při provozu záměru nedojde k ovlivnění nerostných zdrojů, protože 
nebudou využívány ani spotřebovány. 

Není předpoklad, že by záměr měl negativní vliv na změnu hydrogeologických 
charakteristik dané lokality. 

Nepředpokládá se negativní vliv na chráněné části přírody a chráněná území. 

Vzhledem k charakteru činnosti bude vznikat malé množství odpadů charakteru 
obalových materiálů nebo směsného komunálního odpadu. Vedlejší produkty z provozu stájí 
a dojírny budou využity jako hnojivo.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z dokumentace je zřejmé, že k vlivu na horninové prostředí a přírodní zdroje nebude 
docházet, nebude nutné zřizovat zemníky či jiná zařízení pro těžbu mimo areál. 

 

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy  

Modernizace areálu farmy v Dolním Slivnu nebude znamenat změnu ve využívání 
pozemků. Není tedy předpoklad, že by záměr mohl mít vliv na faunu, flóru a ekosystémy. 
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Realizací stavby nedojde k poškození významných biotopů v jeho okolí. 

Celkově lze konstatovat, že z hlediska ochrany přírody - flóry, fauny a celých 
ekosystémů, nebude mít navrhovaná stavba podstatný negativní vliv na své okolí. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek. 

 

Vlivy na krajinu  

Zájmová lokalita leží na jižním okraji obce uvnitř areálu zemědělského družstva. 
Modernizací areálu nedoje k významnému ovlivnění krajiny. Vzhledem k tomu, že 
v současné době jsou na místě opotřebované chátrající budovy a neudržovaná náletová zeleň, 
tak dojde ke zlepšení vzhledu lokality.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Autorka dokumentace odpovídajícím způsobem vyhodnotila vliv na krajinu, s jejími 
závěry se ztotožňuji. 

 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky  

V zájmové lokalitě se nenacházejí kulturní ani architektonické památky. 

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  

Záměr se bude realizovat mimo území, kde je obytná zástavba. Nejbližší obytná 
zástavba v části Dolní Slivno jsou obytné domy 170 m severovýchodně a severozápadně, 
v části Slivínko 200 m jihozápadně od objektů farmy. 

Modernizace areálu celkově zlepší vzhled v dané oblasti. Ochranná zeleň okolo areálu 
bude doplněna tak, aby plnila svoji ochrannou funkci. 

Negativní vlivy, které by byly tak významné, že by přesáhly státní hranice, jsou 
vyloučeny. 

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  

Běžný provoz stájí nebude představovat rizika ohrožení životního prostředí nebo 
veřejného zdraví. Pouze v případě vzniku mimořádných událostí, které budou zapříčiněny 
porušováním vnitřních předpisů nebo poruchou či technickou závadou automobilů mohou 
nastat čtyři možnosti rizika ohrožení životního prostředí: 
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a) požár 
b) dopravní havárie 
c) únik závadné látky 
d) riziko nákazy 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zpracovatelka správně vytipovala 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, případně kompenzaci 

nepříznivých vlivů na životní prostředí  

Ovzduší 

Krátkodobě může být zhoršené emisní zatížení lokality při výstavbě nových objektů. 
Jedná se zejména o prašnost, která vznikne provozem nákladních automobilů při výstavbě. 
Tento negativní vliv je možné snížit dobrou organizací výstavby: 

- Vlastní zemní práce provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném; eliminovat sekundární 
prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních 
a obslužných komunikací a také úklidem těchto komunikací. 

- Minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů 
prašnosti. 

- Vybudovat v první etapě výstavby příjezdové komunikace tak, aby se omezila 
prašnost při provozu automobilů a mechanizmů a nedocházelo ke znečištění přilehlé 
silnice. 

Pro provoz areálu byla stanovena opatření ke snížení emisí amoniaku: 
- Aplikovat podestýlku 5 kg denně 
- Provádět 2x denně odklízení hnoje 
- Přidávat přípravek snižující emise amoniaku o 40 % 
- Uchování tuhého podílu exkrementů po příslušnou dobu, aby se vytvořila přírodní 

krusta s účinností až 40% 
- Aplikovat hnůj podle schváleného plánu organického hnojení 

 
Voda 

Projekt modernizace farmy v Dolním Slivnu předpokládá zasakování srážkových vod 
na pozemcích investora, tak jak se nakládalo se srážkovými vodami v minulosti. 

Při výstavbě areálu je možné ohrožení podzemních a povrchových vod kontaminací 
při havarijním úniku z provozu nákladních automobilů a stavebních mechanizmů. Tomu lze 
předcházet následujícími opatřeními: 

- Veškerá technika používaná při stavbě musí být v dokonalém technickém stavu. To 
předpokládá provádění pravidelných kontrol technického stavu všech používaných 
dopravních prostředků a stavebních mechanizmů především s ohledem na možnosti 
úniku závadných látek (pohonných hmot, olejů apod.). 

- V době provádění výstavby areálu musí být k dispozici protihavarijní prostředky 
(sorpční prostředky, nepropustné nádoby na znečištěný odpad, koště, lopata, případně 
uzavírky pro kanalizační vpusť) pro okamžité zachycení a zneškodnění uniklých 
závadných látek. Rozlitá závadná látka musí být neprodleně zasypána sorpčním 
prostředkem, aby nedocházelo k dalšímu rozšiřování úniku. Jestliže není k dispozici 
vhodný sorpční prostředek, je možné použít k zasypání i písek nebo zeminu. Dočištění 
uniklé látky se provádí do té doby, než se prokáže, že byla odstraněna veškerá 
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znečištěná zemina. Se znečištěným prostředkem je nutné zacházet jako s nebezpečným 
odpadem. To znamená shromažďovat ho v nepropustných nádobách a odstraňovat 
prostřednictvím oprávněné firmy. 

- Pro případ havarijního úniku při stavbě musí být vypracovaný havarijní plán pro 
postup v případě havarijního úniku. Stavba musí být vybavena podle tohoto plánu 
a zaměstnanci, kteří budou na stavbě pracovat, musí být o postupu v případě úniku 
závadných látek prokazatelně poučeni. 

- Na plochách zařízení stavenišť skladovat závadné látky pouze v potřebném množství 
a vyhovujícím způsobem, který bude minimalizovat možnost úniku závadné látky do 
terénu. 

Provoz farmy: 

Při provozu stájí budou vznikat kapalné odpady (kejda, hnojůvka) a oplachové vody, 
které budou svedeny do jímky, která je bezodtoká a bude podléhat pravidelným kontrolám 
těsnosti. Pro případ havarijního úniku těchto kapalin bude vypracovaný havarijní plán resp. 
bude aktualizovaný havarijní plán pro ZD Mečeříž, který zahrnuje i farmu v Dolním Slivnu. 
Výstavba nových objektů umožní preventivní opatření, která zabrání nekontrolovaným 
únikům závadných látek do půdy. 

Pro povoz byla doporučená opatření na ochranu vod: 
- Vypracovat havarijní plán pro provoz farmy a vybavit areál protihavarijními 

prostředky, dodržovat preventivní opatření uvedená v havarijním plánu. 
- Nakládat s kapalnými odpady i oplachovými vodami tak, aby nedocházelo k jejich 

nekontrolovaným únikům do půdy, toto zapracovat do provozního řádu farmy. 
- Veškerý odpad ze stájí skladovat tak, aby nedocházelo k vymývání kapalných složek 

a jejich úniku do půdy. 
- Provádět pravidelné vizuální kontroly jímky a kontroly těsnosti jímky podle zákona 

o vodách. 
- Provádět pravidelné kontroly všech zařízení tak, aby se zabránilo případným úkapům 

ropných látek. 
- Proškolit zaměstnance o preventivních opatřeních z hlediska ochrany vod 

a kontrolovat dodržování těchto opatření. 
 
Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady při běžném provozu farmy v Dolním Slivnu se bude týkat hlavně 
odpadů z provozu stájí a dojírny. Pro tyto druhy odpadů, které nepodléhají režimu zákona 
o odpadech, je v rámci ZD Mečeříž využití a budou aplikovány na pozemky družstva jako 
cenné hnojivo. 

Při provozu farmy může dojít k úhynu zvířat. Postup pro nakládání s kadávery stanoví 
veterinární zákon. 

Mimo těchto odpadů bude vznikat ve velmi malém množství běžný komunální odpad, 
obaly od veterinárních přípravků a obaly od přípravků ke snižování emisí amoniaku. Tyto 
odpady budou shromažďovány v označených nádobách a předávány oprávněné firmě. 
Odpady z údržby budou odváženy na pracoviště údržby v Horním Slivnu a odstraňovány 
společně s dalšími odpady z údržby ZD Mečeříž. 

Veškeré odpady, které budou vznikat při provozu farmy se budou třídit podle 
jednotlivých druhů a předávat oprávněné firmě k odstranění. 

Pro odpady, které budou vznikat při výstavbě areálu farmy byla stanovena opatření, 
která vyloučí nebo zmírní možnost ohrožení životního prostředí: 
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- Zajistit prostor pro skladování nebezpečných odpadů vzniklých během výstavby 
a odstranění těchto odpadů oprávněnou firmou a tyto odpady shromažďovat pouze ve 
vyhovujících označených nádobách. 

- Stavební suť v max. míře recyklovat pro další využití. 
- Odstranění odpadů vznikajících při výstavbě budou zajišťovat firmy provádějící tyto 

práce. 
- Vést evidenci o odpadech vzniklých při výstavbě a při kolaudačním řízení předložit 

doklady o specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby 
a doložit způsob jejich odstranění. 

- Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů s tím, že 
pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned 
vytěžit a uložit do nepropustné nádoby a odstranit prostřednictvím oprávněné firmy. 
U malých nepropustných ploch možno provést dekontaminaci ploch sorbentem. 

- Nebezpečné odpady budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách 
v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství. 

 
 
Ochrana přírody 

Realizace záměru bude probíhat uvnitř areálu zemědělského družstva, nedojde 
k záboru orné půdy ani ke kácení dřevin. Na východní a jižní straně areálu je v územním 
plánu navržena ochranná liniová zeleň, která je tam částečně již v současné době, ale bude 
potřeba posoudit zdravotní stav dřevin a případně vysadit nové stromy. 

To se bude týkat i ochranné zeleně na západní straně areálu, kde jsou prvky 
registrované zeleně. 

Pro zlepšení ochrany přírody bylo stanoveno následující opatření: 
- Provést posouzení stávající ochranné zeleně, navrhnout ozdravění dřevin a tam, kde to 

nebude možné jejich náhradu tak, aby kolem areálu směrem k obytné zástavbě plnila 
zeleň svoji ochrannou funkci. 

 
 
Obyvatelstvo 

Omezení nepříznivých vlivů na veřejné zdraví při výstavbě nových objektů v areálu 
farmy lze realizovat hlavně dobrou organizací prací. Pro ochranu veřejného zdraví byla 
navržena následující opatření: 

- Výstavba objektů v areálu farmy bude realizována pouze ve všední v denních 
hodinách, hlučné práce nebudou prováděny před 7. hodinou ranní a po 17. hodině, 
provádění nejhlučnějších prací omezit na kratší časové úseky. 

- Jednotlivé zdroje hluku rovnoměrně rozmístit po staveništi, vyhnout se koncentraci 
hlučných mechanismů do jednoho místa. 

- V průběhu provádění stavebních prací provádět důsledný oplach aut před výjezdem na 
komunikace, pravidelně čistit povrch příjezdových a odjezdových tras v blízkosti 
staveniště, v době déle trvajícího sucha zajistit pravidelné skrápění zpevněných 
a prašných ploch. 

- Při průjezdu obcí bude dodržována maximální povolená rychlost. 
- Dodavatel stavebních prací bude odpovědný za technický stav stavebních mechanizmů 

i automobilové dopravy. Budou upřednostňovány mechanizmy i vozidla s nízkými 
hodnotami emisí a hlučnosti. 
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- Při výstavbě bude zajištěno vhodné rozmístění strojů na staveništi a vypínání motorů 
strojů, jestliže nebudou v provozu. 

- Automobilová doprava bude zajišťována firmami, které zabezpečí dobrý technický 
stav vozového parku, technický stav bude kontrolovaný pracovníky v areálu. 

Vlastní provoz stájí a souvisejících objektů bude představovat vliv na veřejné zdraví 
pouze emisemi amoniaku. Pro snížení emisí amoniaku byla navržena organizační i technická 
a technologická opatření, která byla formulována v části D.IV.1 Ovzduší. 

Doporučení pro etapu provozu farmy: 
- Před novým zahájení provozu posuzované farmy Dolní Slivno provést dle 

samostatného projektu sadbových úprav doplňovací výsadby za účelem zahuštění 
a kompaktnějšímu zapojení stávající zeleně v okolí farmy, opatření bude mít vliv 
z hlediska ovzduší i hluku 

- Udržovat založenou zeleň v rámci sadbových úprav farmy v kompaktním zapojeném 
stavu, provádět dosadby za příp. uhynulé jedince dřevin. 

- Pokud by se výše uvedené předpoklady v praxi nepotvrdily a obyvatelé nejbližší 
obytné zástavby by vznášeli stížnosti na obtěžování zápachem, pak nasadit s ohledem 
na omezení maximálních krátkodobých koncentrací amoniaku resp. pachových látek, 
dostupné snižující technologie. 

- Řádně dodržovat provozní kázeň, dobrou zoohygienu a včas odstraňovat uhynulá 
zvířata. 

- Věnovat zvýšenou pozornost organizaci dopravy v areálu, minimalizovat čas 
volnoběhu motorů. 

- Pravidelně kontrolovat technický stav vozidel a provádět emisní kontroly dle platných 
předpisů. 

- Po uvedení farmy do provozu vypracovat provozní řád, který stanoví povinnosti při 
provozu i údržbě zařízení a objektů. 

- Vypracovat plán údržby zařízení, který stanoví postupy, aby technologické celky 
správně plnily sou funkci a byl naplněn princip prevence. Neudržované zařízení má 
negativní vliv na životní prostředí a chovaná zvířata. Zvyšuje se hlučnost, spotřeba 
energií, poruchovost a riziko vzniku havárií. Ke každému technologickému celku by 
proto měla být zpracována odpovídající technicko-provozní dokumentace. 

 

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 zpřesňuji a rozšiřuji. 

 

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

hodnocení vlivů  

Posouzení záměru modernizace areálu farmy v Dolním Slivnu vycházelo z informací, 
které byly získány od investora, návrhu zprávy DUR projektové organizace, která 
s investorem připravuje projekt k územnímu řízení. 

Pro posouzení jednotlivých složek životního prostředí byly použity platné předpisy 
českého i evropského práva. 



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 
Modernizace zemědělské farmy v Dolním Slivnu – ZD Mečeříž 

 

  - 21 -

Rozptylová studie byla vypracována na základě výpočtu podle metodiky SYMOS´97- 
Systém modelování stacionárních zdrojů.. 

Stanovení pásma hygienické ochrany bylo zpracováno dle metodického postupu 
vydaného Státním zdravotním ústavem Praha - Acta hygienica epidemiologica et 
microbiologica č. 8/1999. 

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 

Při vypracování rozptylové studie dochází k určitému zjednodušení, aby bylo možné 
využít matematický model. Posuzováním pouze jediného reprezentanta z celkového objemu 
emitovaných látek z živočišné výroby do ovzduší, dochází k určitému zanedbání zejména 
z hlediska emisí pachových látek. 

Při posuzování vlivů hluku se vycházelo z dostupných informací o záměru, kde nebyly 
navrženy žádné bodové zdroje hluku. Jediným významným zdrojem hluku je provoz agregátu 
v dojírně. Pro tento zdroj hluku byla pro proces výstavby stanovena taková opatření, která by 
měla znamenat, že hluk z agregátu z dojírny nepřesáhne hranice objektu. 

Uvedené nedostatky ve znalostech nebyly na překážku posouzení vlivů na životní 
prostředí. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

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

 

Část E Porovnání variant řešení záměru 

Záměr vybudovat na pozemku farmy živočišné výroby v Dolním Slivnu nové 
produkční a reprodukční stáje se zázemím vychází z potřeby nahradit starý a již nevyhovující 
provoz stájí v obci Mečeříž. 

Vzhledem k tomu, že varianta modernizace stávajících stájí v Mečeříži není technicky 
možná, byla posuzována pouze varianta modernizace areálu farmy v Dolním Slivnu. 

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 stájí ve vztahu k obytné zástavbě je v posuzovaném případě vyhovující. 

 

Část F Závěr 

V dokumentaci byly posouzeny všechny známé vlivy na životní prostředí a je možné 
konstatovat, že realizace modernizace farmy Dolní Slivno v daném území nebude znamenat 
významné zhoršení životního prostředí v dané lokalitě a je možné tento záměr doporučit. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Text uvedený v dokumentaci dostatečně postihuje hodnocenou problematiku 
a odpovídá obsahu zjištění, ke kterým zpracovatelka dospěla 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 
připomínky. 

 

Část H Přílohy 

V dokumentaci jsou zařazené následující přílohy: 
Vyjádření orgánu ochrany přírody o možném vlivu na evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 
Fotodokumentace lokality, kde je záměr umístěn 
Rozptylová studie 
Stanovení ochranného pásma 
Posouzení vlivů na veřejné zdraví 
 

 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 
prostředí 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 (vypočtené ochranné pásmo chovu). 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 Dolní Slivno 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 10.12.2014, 
č.j. ČIŽP/41/IPP/1418366.001/14/PVZ 

• Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství, sz.: SZ_154416/2014/KUSK 

• Vyjádření KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze ze dne 2.12.2014, 
čj. KHSSC54324/2014 

• Vyjádření Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí ze dne 
26.11.2014, čj. ŽP-208-33734/2014 

• Vyjádření Státní veterinární správy ze dne 12.11.2014, čj. SVS/2014/092963-S 

• Vyjádření Středočeského kraje ze dne 1.12.2014, čj. 165696/2014/KUSK 

 

1. Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Praha 
 (č.j.: ČIŽP/41/IPP/1418366.001/14/PVZ) 

Podstata vyjádření: 

A) Odpadové hospodářství 
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, nemáme k realizaci navrhovaného 
záměru připomínky. 

 
B) Ochrana ovzduší: 

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nemáme k předložené 
dokumentaci připomínky. 

 

C) Ochrana vod: 
K předložené dokumentaci máme následující připomínky: 

V rámci dokumentace jsou v textu uváděny dva rozdílné údaje o objemu navrhované 
jímky odpadních vod, a to 300 a 693 m3. 

Popis nakládání s odpadními vodami, hnojůvkou a kejdou v kap. B.III.2 je zmatečný. 
Není zřejmé, co je myšleno stávající hnojůvkovou a kejdovou jímkou a jaké jsou jejich 
objemy. Na základě předložené dokumentace nelze posoudit, zda má záměr k dispozici 
dostatečné akumulační prostory pro produkci odpadních vod, kejdy a hnojůvky. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Ad A a B) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 
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Ad C) Tuto skutečnost zpracovatelka dokumentace následně objasnila, správná 
kapacita je 693 m3. Stejně tak jako objasnila popis nakládání s odpadními vodami, hnojůvkou, 
kdy nebylo zřejmé, co je myšleno stávající hnojůvkovou jímkou a jaký je její objem. Na 
základě předloženého doplnění je možné konstatovat, že akumulační kapacita jímek je 
dostatečná. Celková produkce hnojůvky ze stávajícího hnojiště, která je svedena do stávající 
jímky u hnojiště je 1053 m3/rok, při kapacitě jímky 300 m3 je zřejmé, že skladovací kapacita 
větší než 3 měsíce, což je dostačující. Po doplnění údajů zpracovatelkou dokumentace je 
zřejmé, že kapacita nové jímky odpovídá produkci technologických vod z dojírny a mléčnice 
1164 m3/rok a postačuje pro skladování na 6 měsíců. 

 

2. Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje 
 (č.j.: SZ-154416/2014/KUSK) 

Podstata vyjádření: 
A) Ochrana přírody 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nemá k danému záměru 
připomínky. 

B) Odpady 
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech s realizací záměru souhlasíme za 
předpokladu, že při nakládání s odpady vzniklými jednak při stavebních úpravách 
i z vlastního provozu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

C) Lesy 
Dle předložené dokumentace nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa, 
k předloženému záměru nemá připomínky. 

D) 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 vyjmenovaný stacionární zdroj. K řízení o vydání závazného stanoviska k umístění 
zdroje, předloží žadatel odborný posudek.  

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.  

E) Prevence havárií: 
Bez připomínek. 

 
Stanovisko zpracovatele posudku 

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

Ad B) Povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech jsou zahrnuty do návrhu 
stanoviska. 

Ad C) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 
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Ad D) Do návrhu stanoviska navržena následující doporučení: 

• požádat KÚ Středočeského kraje o závazné stanovisko ke stavbě 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 

• vlastní zemní práce provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném; eliminovat 
sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií zemin a 
stavebních a obslužných komunikací a také úklidem těchto komunikací. 

• Pro provoz areálu byla stanovena opatření ke snížení emisí amoniaku: 

- Aplikovat podestýlku 5 kg denně 
- Provádět 2x denně odklízení hnoje 
- Přidávat přípravek snižující emise amoniaku o 40 % 
- Uchování tuhého podílu exkrementů po příslušnou dobu, aby se vytvořila přírodní 

krusta s účinností až 40% 
- Aplikovat hnůj podle schváleného plánu organického hnojení 

 

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

 

3. Vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 
 (č.j.: KHSSC54324/2014) 

Podstata vyjádření: 

Orgán ochrany veřejného zdraví souhlasí s předloženým záměrem. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

 

4. Vyjádření Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí 
 (č.j.: ŽP-208-33734/2014) 

Podstata vyjádření: 

A) Ochrana vod 
V projektu se rozchází údaje o objemu SO 05. Toto je třeba sjednotit. 

Připojení na vodovodní řad je třeba projednat se správcem a majitelem vodovodní sítě. 

Stavební objekt SO 05 bude podléhat vodoprávnímu souhlasu dle § 17 vodního zákona. 

B) Ochrana přírody a krajiny 
Bez připomínek. 

C) Odpadové hospodářství 
Bez připomínek. 

D) Ochrana ovzduší 
Bez připomínek. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku 
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Ad A) Vypořádání viz bod C vypořádání připomínek Krajského.úřadu Středočeského 
kraje. 

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

 

5. Vyjádření Státní veterinární správy 
 (č.j.: SVS/2014/092963-S) 

Podstata vyjádření: 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj nemá 
k dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí připomínky. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

 

6. Vyjádření Středočeského kraje 
 (č.j. 165696/2014/KUSK) 

Podstata vyjádření: 

Středočeský kraj souhlasí bez připomínek. 
 

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 „Modernizace zemědělské farmy v Dolním Slivnu – ZD Mečeříž“ 
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 

 
 
 
  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. Povinné údaje 
 
1. Název záměru:  Modernizace zemědělské farmy v Dolním Slivnu – ZD 

Mečeříž 
 
2. Kapacita (rozsah) záměru: Pro účely posouzení vlivů na životní prostředí je záměr 

charakterizován následujícími údaji o rozsahu a kapacitě: 
Nová produkční stáj:   224 ks produkčních dojnic   
Nová produkční stáj:   224 ks produkčních dojnic   
Reprodukční stáj:      55 ks jalovic a krav před a po porodu 
Dojírna     2x12 stání 
Jímka     693 m3 

 
3. Zařazení záměru dle př. č. 1.: bod 1.5. „Zařízení  k intenzivnímu chovu hospodářských 

zvířat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek (1 dobytčí 
jednotka = 500 kg živé hmotnosti) 

 
4. Umístění záměru:  kraj: Středočeský 
 obec: Mladá Boleslav 
 kat. území: Slivínko 
 
5. Obchodní firma oznamovatele: Zemědělské družstvo Mečeříž 
   
6. IČ oznamovatele: 00 10 56 19 
 
7. Sídlo (bydliště) oznamovatele: Mečeříž 41 
 294 77 Mečeříž 
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8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru, 
popřípadě podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, vyloučení, 
snížení, popřípadě kompenzace nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně 
povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí 
 

Pro fázi přípravy:  

1. Provést posouzení stávající ochranné zeleně, navrhnout ozdravění dřevin a tam, kde to 
nebude možné jejich náhradu tak, aby kolem areálu směrem k obytné zástavbě plnila 
zeleň svoji ochrannou funkci. 

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

 

Pro fázi  realizace: 

3. Vlastní zemní práce provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném; eliminovat sekundární 
prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních 
a obslužných komunikací a také úklidem těchto komunikací. 

4. Minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů 
prašnosti. 

5. Vybudovat v první etapě výstavby příjezdové komunikace tak, aby se omezila prašnost 
při provozu automobilů a mechanizmů a nedocházelo ke znečištění přilehlé silnice. 

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

7. Veškerá technika používaná při stavbě musí být v dokonalém technickém stavu. To 
předpokládá provádění pravidelných kontrol technického stavu všech používaných 
dopravních prostředků a stavebních mechanizmů především s ohledem na možnosti úniku 
závadných látek (pohonných hmot, olejů apod.). 

8. V době provádění výstavby areálu musí být k dispozici protihavarijní prostředky (sorpční 
prostředky, nepropustné nádoby na znečištěný odpad, koště, lopata, případně uzavírky 
pro kanalizační vpusť) pro okamžité zachycení a zneškodnění uniklých závadných látek. 
Rozlitá závadná látka musí být neprodleně zasypána sorpčním prostředkem, aby 
nedocházelo k dalšímu rozšiřování úniku. Jestliže není k dispozici vhodný sorpční 
prostředek, je možné použít k zasypání i písek nebo zeminu. Dočištění uniklé látky se 
provádí do té doby, než se prokáže, že byla odstraněna veškerá znečištěná zemina. Se 
znečištěným prostředkem je nutné zacházet jako s nebezpečným odpadem. To znamená 
shromažďovat ho v nepropustných nádobách a odstraňovat prostřednictvím oprávněné 
firmy. 

9. Pro případ havarijního úniku při stavbě musí být vypracovaný havarijní plán pro postup v 
případě havarijního úniku. Stavba musí být vybavena podle tohoto plánu a zaměstnanci, 
kteří budou na stavbě pracovat, musí být o postupu v případě úniku závadných látek 
prokazatelně poučeni. 

10. Na plochách zařízení stavenišť skladovat závadné látky pouze v potřebném množství 
a vyhovujícím způsobem, který bude minimalizovat možnost úniku závadné látky do 
terénu. 

11. Zajistit prostor pro skladování nebezpečných odpadů vzniklých během výstavby 
a odstranění těchto odpadů oprávněnou firmou a tyto odpady shromažďovat pouze ve 
vyhovujících označených nádobách. 
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12. Stavební suť v max. míře recyklovat pro další využití. 

13. Odstranění odpadů vznikajících při výstavbě budou zajišťovat firmy provádějící tyto 
práce. 

14. Vést evidenci o odpadech vzniklých při výstavbě a při kolaudačním řízení předložit 
doklady o specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit 
způsob jejich odstranění. 

15. Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů s tím, že pokud 
dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a 
uložit do nepropustné nádoby a odstranit prostřednictvím oprávněné firmy. U malých 
nepropustných ploch možno provést dekontaminaci ploch sorbentem. 

16. Nebezpečné odpady budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách 
v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství. 

17. Výstavba objektů v areálu farmy bude realizována pouze ve všední v denních hodinách, 
hlučné práce nebudou prováděny před 7. hodinou ranní a po 17. hodině, provádění 
nejhlučnějších prací omezit na kratší časové úseky. 

18. Jednotlivé zdroje hluku rovnoměrně rozmístit po staveništi, vyhnout se koncentraci 
hlučných mechanismů do jednoho místa. 

19. V průběhu provádění stavebních prací provádět důsledný oplach aut před výjezdem na 
komunikace, pravidelně čistit povrch příjezdových a odjezdových tras v blízkosti 
staveniště, v době déle trvajícího sucha zajistit pravidelné skrápění zpevněných 
a prašných ploch. 

20. Při průjezdu obcí bude dodržována maximální povolená rychlost. 

21. Dodavatel stavebních prací bude odpovědný za technický stav stavebních mechanizmů i 
automobilové dopravy. Budou upřednostňovány mechanizmy i vozidla s nízkými 
hodnotami emisí a hlučnosti. 

22. Při výstavbě bude zajištěno vhodné rozmístění strojů na staveništi a vypínání motorů 
strojů, jestliže nebudou v provozu. 

23. Automobilová doprava bude zajišťována firmami, které zabezpečí dobrý technický stav 
vozového parku, technický stav bude kontrolovaný pracovníky v areálu. 

 
Pro fázi provozu: 

24. Pro provoz areálu byla stanovena opatření ke snížení emisí amoniaku: 

- Aplikovat podestýlku 5 kg denně 
- Provádět 2x denně odklízení hnoje 
- Přidávat přípravek snižující emise amoniaku o 40 % 
- Uchování tuhého podílu exkrementů po příslušnou dobu, aby se vytvořila přírodní 

krusta s účinností až 40% 
- Aplikovat hnůj podle schváleného plánu organického hnojení 

25. Vypracovat havarijní plán pro provoz farmy a vybavit areál protihavarijními prostředky, 
dodržovat preventivní opatření uvedená v havarijním plánu. 

26. Nakládat s kapalnými odpady i oplachovými vodami tak, aby nedocházelo k jejich 
nekontrolovaným únikům do půdy, toto zapracovat do provozního řádu farmy. 

27. Veškerý odpad ze stájí skladovat tak, aby nedocházelo k vymývání kapalných složek 
a jejich úniku do půdy. 

28. Provádět pravidelné vizuální kontroly jímky a kontroly těsnosti jímky podle zákona 
o vodách. 
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29. Provádět pravidelné kontroly všech zařízení tak, aby se zabránilo případným úkapům 
ropných látek. 

30. Proškolit zaměstnance o preventivních opatřeních z hlediska ochrany vod a kontrolovat 
dodržování těchto opatření. 

31. Veškeré odpady, které budou vznikat při provozu farmy se budou třídit podle 
jednotlivých druhů a předávat oprávněné firmě k odstranění. 

32. Před novým zahájení provozu posuzované farmy Dolní Slivno provést dle samostatného 
projektu sadbových úprav doplňovací výsadby za účelem zahuštění a kompaktnějšímu 
zapojení stávající zeleně v okolí farmy, opatření bude mít vliv z hlediska ovzduší i hluku 

33. Udržovat založenou zeleň v rámci sadbových úprav farmy v kompaktním zapojeném 
stavu, provádět dosadby za příp. uhynulé jedince dřevin. 

34. Pokud by se výše uvedené předpoklady v praxi nepotvrdily a obyvatelé nejbližší obytné 
zástavby by vznášeli stížnosti na obtěžování zápachem, pak nasadit s ohledem na 
omezení maximálních krátkodobých koncentrací amoniaku resp. pachových látek, 
dostupné snižující technologie. 

35. Řádně dodržovat provozní kázeň, dobrou zoohygienu a včas odstraňovat uhynulá zvířata. 

36. Věnovat zvýšenou pozornost organizaci dopravy v areálu, minimalizovat čas volnoběhu 
motorů. 

37. Pravidelně kontrolovat technický stav vozidel a provádět emisní kontroly dle platných 
předpisů. 

38. Po uvedení farmy do provozu vypracovat provozní řád, který stanoví povinnosti při 
provozu i údržbě zařízení a objektů. 

39. Vypracovat plán údržby zařízení, který stanoví postupy, aby technologické celky správně 
plnily svou funkci a byl naplněn princip prevence. Neudržované zařízení má negativní 
vliv na životní prostředí a chovaná zvířata. Zvyšuje se hlučnost, spotřeba energií, 
poruchovost a riziko vzniku havárií. Ke každému technologickému celku by proto měla 
být zpracována odpovídající technicko-provozní dokumentace. 

 
 

II.  Odůvodnění 
 
1. Odůvodnění vydání souhlasného/nesouhlasného stanoviska včetně odůvodnění 

stanovení uvedených podmínek 

Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný orgán podle § 21 zákona na základě 
dokumentace, 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 

Modernizace zemědělské farmy v Dolním Slivnu – ZD Mečeříž 
ve variantě navržené oznamovatelem 

za podmínky realizace opatření navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu záměru na 
životní prostředí, s tím, že uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány 
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v následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako podmínky 
návazných správních řízení. 
 
2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí 

z hlediska jejich velikosti a významnosti 

Posuzovaný záměr „Modernizace zemědělské farmy v Dolním Slivnu – ZD Mečeříž“ 
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. 

 
3. 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 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 zaručí 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 
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prostředí (zejména vod a ovzduší), případně zabraňující průniku kontaminovaných 
průsakových vod do povrchových a podzemních vod. 

 
4. 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. 

 
5. Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí 

• Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. byla zpracována Ing. Miluší Němečkovou 
v říjnu 2014. 

• Dokumentace zveřejněna dopisem Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství dne 12.11.2014. 

• Zpracováním posudku pověřen dopisem Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství ze dne 24.2.2015 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 30.3.2015. 

• 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 „Modernizace zemědělské farmy v Dolním Slivnu – ZD Mečeříž“ na 
životní prostředí byly posouzeny ze všech podstatných hledisek. 

 
6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou v závazném stanovisku zčásti nebo zcela 

zahrnuta 
 

1.  Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Praha ze dne 10.12.2014, 
č.j. ČIŽP/41/IPP/1418366.001/14/PVZ 

2.  Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství, sz.: SZ_154416/2014/KUSK 

3.  Vyjádření KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze ze dne 2.12.2014, 
čj. KHSSC54324/2014 

4.  Vyjádření Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí ze dne 
26.11.2014, čj. ŽP-208-33734/2014 
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5.  Vyjádření Státní veterinární správy ze dne 12.11.2014, čj. SVS/2014/092963-S 

6.  Vyjádření Středočeského kraje ze dne 1.12.2014, čj. 165696/2014/KUSK 

 
7. Vypořádání vyjádření k dokumentaci: 

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad celkem 6 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. 

 

8. Vypořádání vyjádření k posudku: 
 Bude doplněno na základě obdržených vyjádření. 

 
 
 
 
Datum vydání závazného stanoviska: 
 
 
 
 
 
 
Otisk razítka příslušného úřadu: 
 
 
 
 
 
 
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu: 
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Přílohy: 
Kopie vyjádření obdržených ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření 
k dokumentaci)  
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