
 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5    tel.: 257 280 539    konrady@kr-s.cz    www.kr-stredocesky.cz 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní 

orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) a vykonávající přenesenou 

působnost podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), na základě 

provedeného zjišťovacího řízení 

 

rozhodl 

podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr 

„Modernizace farmy Jakub“ 

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. 

 

 

 

Identifikační údaje 

Název záměru:  „Modernizace farmy Jakub“  

 

Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona: kategorie II bod 69 „Zařízení k chovu hospodářských 

zvířat s kapacitou od stanoveného počtu dobytčích jednotek. (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé 

hmotnosti). [50 DJ]“. 

 

Oznamovatel:   ZOS Kačina a.s., Svatý Mikuláš 139, 284 01 Kutná Hora 

 

IČO oznamovatele: 257 677 12 

 

Zpracovatel oznámení:   Ing. Radek Přílepek, Bydlinského 871, 391 01 Sezimovo Ústí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha: 10. 6. 2021 Dle rozdělovníku 

Číslo jednací: 048541/2021/KUSK 

Spisová značka: SZ_048541/2021/KUSK 

Vyřizuje: Ing. Martin Konrady / l. 539 

Značka: OŽP/Kon 

 

ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
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Kapacita (rozsah) záměru:    

Nová produkční stáj  dojnice    546 ks  709,8 DJ 

Stáj p.č. 181/1   krávy v porodně na sucho 140 ks  182 DJ 

    Jalovice 12-23 měs  160 ks  150,4 DJ 

    Jalovice 12-23 měs  336 ks  315,8 DJ 

Teletník p.č. 117/6  telata    160 ks  36,8 DJ 

Teletník p.č. 117/15  telata    160 ks  36,8 DJ 

Venkovní individuální boudy telata    120 ks  27,6 DJ 

Celkem          1459,2 DJ 

 

Umístění záměru: kraj: Středočeský 

   obec: Církvice 

   k. ú.: Jakub 

 

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:    

Předmětem záměru je novostavba stáje o půdorysných rozměrech 131,7 x 47,3 m s kapacitou 546 ks 

dojnic v lehacích boxech s bezstelivovým ustájením a automatickým robotickým dojením. stávající 

stáj VKK pro 2 x 336 ks dojnic zůstane zachována ve stávajícím půdoryse, modernizována bude pouze 

technologicky pro ustájení 140 ks krav na sucho a v porodně, 160 ks jalovic a druhá z lodí pro 336 ks 

jalovic. Původní porodna krav bude rekonstruována na teletník s kapacitou 160 ks telat, venkovní 

individuální boxy a stávající teletník zůstanou zachovány. 

Navrhovaná stavba a modernizace umožní zajistit optimální podmínky pro chov skotu. Stavba přinese 

především zlepšení prostředí pro ustájený skot (krávy v laktaci, reprodukci, jalovice, telata). Kumulaci 

s jinými záměry je možno vyloučit, vzhledem k tomu, že se v okolí areálu nenacházejí jiné záměry než 

v záměru popsané, které by mohly s posuzovaným záměrem spolupůsobit. 

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:    

Produkční stáj 

Nová produkční stáj na ploše mezi původní odchovnou selat a porodnou prasnic o rozměrech  

131,7 x 47,3 m s kapacitou 546 ks dojnic v lehacích boxech s bezstelivovým ustájením a 

automatickým robotickým dojením. Severně od objektu bude postaveno zázemí o rozměrech 31,9 x 

9,5 m, kde bude šatna, sklad, WC, zázemí dojících robotů a zázemí pro skladování mléka, včetně 

kanceláře. 

Celkový ráz objektu bude odpovídat danému účelu a charakteru provozu, tzn., půjde o objekt 

s typologickými znaky zemědělského zařízení. Jako pohledové materiály se uplatní beton bez 

povrchové úpravy, ocelová konstrukce a střešní krytina z purpanelu světle šedé barvy, dřevo, plech. 

Je navrženo volné bezstelivové ustájení v lehacích boxech s gumovou matrací. Kejda z krmiště a 

kaliště bude vyhrnována automatickými lanovými lopatami, které budou kejdu vyhrnovat do příčných 

kanálů u středu stáje. Hala je osově symetrická a je rozdělena v podélném směru od středu haly na 

středový krmný stůl navazují oboustranně krmiště, na krmiště navazuje oboustranně řada lehacích 

boxů, manipulační chodby (kaliště), dvě řady lehacích boxů hlavami k sobě, manipulační chodby 

(kaliště) a po jedné řadě lehacích boxů podél obou obvodových stěn stáje. Uprostřed stáje bude 

umístěno robotické dojení, 8 dojících stání, které budou v průběhu dne volně přístupná pro ustájené 

dojnice. V prostoru vně stáje u jižní stěny je umístěna místnost pro technické zázemí robotického 

dojení - strojovna (kompresor pro stlačený vzduch, vývěvy, …). Vlastní zázemí pro chlazení mléka - 

strojovna (kompresory chlazení), mléčnice bude v provozním zázemí (samostatný objekt) severně od 

stáje. Mléko bude skladováno v tanku v mléčnici.  
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Ve stáji bude osazena technologie hrazení jednotlivých lehacích boxů a ocelové pozinkované sloupky 

branky pro rozdělení jednotlivých skupin zvířat. Stáj bude rozdělena na 4 skupiny 2 x po 129 a 2 x po 

144 ks.  

Ze všech ustajovacích míst je volný přístup ke krmnému stolu, k napájecím žlabům a k dojícím 

robotům. Krmení bude zakládáno krmným vozem na krmný stůl a napájení bude zabezpečeno 

vyhřívanými napájecími žlaby, které budou umístěny v průchodech do krmiště. Opláštění obvodového 

pláště v podélných stěnách bude provedeno svinovací plachtou. V šířce chodeb jsou v obou štítech 

haly umístěna vrata pro průjezd prostorem krmného stolu případně do krmišť, kališť pro vjezd 

mechanizace pro krmení. 

Podlahy ve stáji v profilu dle požadavků technologie budou provedeny z betonové mazaniny na 

vodotěsné izolaci, zajišťující stavbu proti průsaku močůvky do podloží. Odkliz kejdy bude zajištěn 

automatickými lopatami do středového kejdového kanálu, odkud bude gravitačně odtékat s kejdou 

z prostoru zaroštované čekárny u dojících robotů a s vodou z oplachů a dezinfekce dojícího zařízení do 

nové betonové jímky o objemu 450 m3, která bude umístěna jižně od stáje v návaznosti na středový 

kejdový kanál. 

Jedná se o zapuštěnou kruhovou betonovou monolitickou jímku. Kapacita jímky je 450 m3,  

průměr 12 m, hloubka 6 m, užitná hloubka 4 m. Jímka je navržena z vodotěsného betonu. Jedná se o 

jímky dodávané např. firmou Wolf s.r.o. Praha. U jímky bude umístěna výdejní plocha 6 x 4 m pro 

stání přepravních prostředků na odvoz kejdy. Jedná se o izolovanou plochu. Na výdejní ploše budou 

zachyceny veškeré možné úkapy, ke kterým může dojít v době čerpání do dopravního prostředku. 

Výdejní plocha je vyspádována do sběrné šachtičky a napojena zpět do jímky. Na výjezdu z výdejní 

plochy je provedeno spádové oddělení vlastního výdejního místa a přilehlých komunikací, které 

zamezí vytékání úkapů mimo toto výdejní místo a přítok povrchové vody z okolních ploch. 

Severně od objektu stáje bude postaveno zázemí o rozměrech 31,9 x 9,5 m, kde bude šatna, sklad, 

WC, zázemí pro chlazení a skladování mléka, včetně kanceláře. Objekt je navržen klasickou metodou 

vyzděním z keramických bloků se sedlovou střechou. Střešní plášť je tvořen trapézovým plechem, 

stropní konstrukce jsou keramické, podlahy jsou z betonové mazaniny s nášlapnými vrstvami 

tvořenými v části objektu keramickými dlažbami a v části krytinou PVC.  

Přívod vody a elektřiny do stáje a zázemí bude řešen novými vnitrofiremními rozvody ze stávajících 

přípojných bodů na farmě. Uvnitř stáje budou provedeny rozvody k osvětlovacím tělesům a 

vyhřívaným napájecím žlabům, dojícím robotům apod. Obdobně bude proveden i rozvod vody. 

 

SO 02 Porodna, stáj pro krávy na sucho, jalovice 

Stávající produkční stáj VKK pro 2 x 336 ks dojnic zůstane zachována ve stávajícím půdoryse, 

modernizována bude pouze technologicky. Jedna z hal pro ustájení krav na sucho v počtu 100 ks,  

160 ks jalovic, které budou ustájeny ve stlaných lehacích boxech stejně jako dojnice v současné době. 

Cca ¼ plochy stáje bude modernizována na porodnu s kapacitou 40 ks krav v plochých stlaných 

kotcích rozdělených na krmiště a lehárnu. Dojde k částečnému odstranění technologie hrazení, opravě 

podlah, zůstane zachován krmný stůl a krmiště, na něj budou navazovat lehárny. Krávy na sucho 

budou ustájeny v jedné skupině v počtu 100 ks ve stlaných lehacích boxech (dispozice – krmný stůl, 

krmiště, dvě řady lehacích boxů hlavami proti sobě, hnojná chodba a řada lehacích boxů podél stěny 

stáje), dále zde bude 5 porodních kotců pro 8 ks krav (ploché stlané kotce) rozdělené na část stlaného 

krmiště a stlanou lehárnu. Hnůj bude ze stáje vyhrnován na hnojnou koncovku, kde bude nakládán do 

kontejneru. Hnůj z krmiště a hnojné chodby bude vyhrnován denně, lehárny dle potřeby cca po 3 

týdnech.  

Uvnitř budou provedeny nové elektro rozvody a rozvod vody k novým napájecím žlabům umístěným 

v kotcích mezi krmištěm a lehárnou.  

Druhá ze stávajících hal VKK pro 336 ks dojnic zůstane zachována ve stávajícím půdoryse, bude 

opravena technologie a bude využívána pro ustájení 336 ks jalovic.  
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Ustájení telat 

Původní objekt porodny krav p.č. 117/6 zůstane zachována ve stávajícím půdoryse, bude opravena 

technologie a nově zde budou v plochých stlaných kotcích ustájena telata (jalovičky) v počtu 160 ks. 

Venkovní individuální boxy pro 120 ks telat a teletník p.č. 117/15 pro 160 ks telat zůstanou zachovány 

beze změn. 

Navrhovaná novostavba stáje a modernizace areálu umožní oznamovateli zajistit optimální podmínky 

pro chov skotu. Stavba přinese především zlepšení prostředí pro ustájený skot (produkční dojnice 

krávy v reprodukci). Kumulaci s jinými záměry je možno vyloučit, vzhledem k tomu, že se v okolí 

areálu nenacházejí jiné záměry než v oznámení popsané, které by mohly s posuzovaným záměrem 

spolupůsobit. 

 

Pro provoz nového objektu budou provedeny nové zpevněné plochy (komunikace) v celkové ploše cca 

200 m2. Pro zpevněné plochy je navržena skladba s konstrukční výškou 410 mm z asfaltobetonu.  

Úroveň navrženého technologického řešení stájí odpovídá současné úrovni zemědělských staveb. 

 

Odůvodnění 

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad 

uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:  

Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 8. 4. 2020 oznámení záměru „Modernizace farmy 

Jakub“ v k.ú. Jakub, které předložil oznamovatel ZOS Kačina, Svatý Mikuláš 139, 284 01 Kutná 

Hora. Oznámení bylo zpracováno autorizovanou osobou dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., Ing. 

Radkem Přílepkem, FARMTEC a.s., Chýnovská 1098, 390 02 Tábor. Oznámení záměru spolu s 

informací o zahájení zjišťovacího řízení bylo Krajským úřadem Středočeského kraje v řádném termínu 

rozesláno k vyjádření příslušným orgánům státní správy, samosprávným celkům a dalším subjektům. 

Informace o projednání záměru byla dne 27. 4. 2021 vyvěšena na úřední desce Středočeského kraje 

www.kr-stredocesky.cz a na příslušných internetových stránkách v Informačním systému EIA na 

stránkách CENIA - http://www.cenia.cz/eia pod kódem STC2373.  

Předmětem záměru je novostavba stáje o půdorysných rozměrech 131,7 x 47,3 m s kapacitou 546 ks 

dojnic v lehacích boxech s bezstelivovým ustájením a automatickým robotickým dojením. stávající 

stáj VKK pro 2 x 336 ks dojnic zůstane zachována ve stávajícím půdoryse, modernizována bude pouze 

technologicky pro ustájení 140 ks krav na sucho a v porodně, 160 ks jalovic a druhá z lodí pro 336 ks 

jalovic. Původní porodna krav bude rekonstruována na teletník s kapacitou 160 ks telat, venkovní 

individuální boxy a stávající teletník zůstanou zachovány. 

Navrhovaná stavba a modernizace umožní zajistit optimální podmínky pro chov skotu. Stavba přinese 

především zlepšení prostředí pro ustájený skot (krávy v laktaci, reprodukci, jalovice, telata). 

Záměr je umístěn v současném areálu farmy, která se nachází na východním okraji obce Jakub v k.ú. 

Jakub. 

Vlivy na obyvatelstvo 

Negativní vlivy ve fázi výstavby (hluk, prašnost) budou vzhledem k rozsahu a umístění stavby 

nevýznamné a časově omezené pouze po dobu trvání stavebních prací. 

Navržené provozní řešení objektů nebude zdrojem nadlimitního hluku emitovaného vně objektů. 

Nejvyšší přípustné hodnoty ve venkovním prostoru pro denní dobu 50 dB a pro noční dobu 40 dB 

nebudou překročeny. 

Obyvatelstvem může být negativně vnímán zápach při rozvozu statkových hnojiv na zemědělské 

pozemky. Minimalizace těchto vlivů bude zajištěna vhodně sestaveným plánem organického hnojení. 

Bude se jednat o časově omezené působení. Vzhledem k aplikaci hnoje po jeho vyzrání a kejdy po 

zpracování v BPS jsou pachové emise již značně omezené. 
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Vlivy na obyvatelstvo přes další složky životního prostředí se rovněž nepředpokládají a celková 

produkce amoniaku a pachových látek není natolik významná, aby mohla ovlivnit pohodu v obci.  

Vlivy na ovzduší 

Během výstavby dojde k nevýznamnému navýšení emisí prachu – manipulace se stavebním 

materiálem a pojezd vozidel. Tyto vlivy je možné omezit vhodnou organizací výstavby – zkrápění a 

úklid komunikací. Vzhledem k umístění staveniště je možné předpokládat, že v zastavěné části obce 

tyto vlivy nebudou patrné. 

Při vlastním provozu bude záměr produkovat emise amoniaku, CO2 a v zanedbatelném množství 

dalších pachových látek, které se uvolňují z exkrementů zvířat. Problematika ochrany ovzduší ve 

vztahu k objektům hygienické ochrany je řešena návrhem ochranného pásma chovu. 

Vlivy na vodu 

Realizace záměru nebude mít vliv na odtokové poměry v území. Dešťové vody ze střech budou 

vsakovány. Při skladování a aplikaci statkových hnojiv musí být učiněna taková opatření, aby závadné 

látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod. Podlahy ve stáji, jímka budou stavebně 

provedeny a udržovány jako nepropustné. Močůvka nevzniká, je obsažena v produkci kejdy. 

Vlivy na půdu 

Stavba je umístěna ve stávajícím areálu a nedojde k záboru zemědělského půdního fondu. Svrchní 

vrstvy půdy budou skryty a odděleně deponovány a následně využity k terénním úpravám v okolí 

objektů. 

Kejda vyprodukovaná ve stáji bude aplikována po zpracování v BPS jako digestát na 

obhospodařované pozemky. Ke kontaminaci může docházet, ale pouze v případě přehnojení, 

vzhledem k dostatečnému množství ploch k němu nebude docházet. 

Rozloha obhospodařovaných zemědělských pozemků je dostatečná a nebude docházet k jejich 

přehnojování. 

Vlivy na faunu, floru, chráněná území, krajinu a ÚSES 

Záměr nebude mít podstatný vliv na faunu a floru. Záměr bude realizován ve stávajícím areálu. Na 

předmětném pozemku ani v jeho blízkém okolí nejsou žádné cenné prvky ve smyslu zákona  

č. 114/1992 Sb. Záměr není v kontaktu s prvky ÚSES.  

Stavba nové stáje nebude převyšovat stávající objektu v areálu, nebude narušovat stávající viditelný 

horizont. Objekt tedy nebude vytvářet výraznou krajinnou dominantu, která by se uplatňovala 

v dálkových pohledech. 

 

Posouzení záměru bylo provedeno s ohledem na jeho umístění, charakter, kapacitu a rozsah činností 

souvisejících s jeho realizací a provozem. V oznámení byly identifikovány a kvantifikovány všechny 

podstatné předpokládané vlivy záměru, které by mohly negativně působit na jednotlivé složky 

životního prostředí a zdravotní stav obyvatel. Z jejich charakteru a kvantity bylo vyhodnoceno,  

že záměr nemůže mít významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Současně  

se v průběhu zpracování oznámení nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti,  

které by znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

Dostupné informace byly pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí dostatečné. Z procesu 

posuzování lze konstatovat, že životní prostředí v dotčené lokalitě jako celek nebude ovlivněno nad 

únosnou míru.  

S ohledem na povahu záměru, lokalitu a charakter předpokládaných vlivů na životní prostředí  

a veřejné zdraví, vyjádření dotčených samosprávných celků a dotčených orgánů a jejich vypořádání, 

rozhodl příslušný úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 
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2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení: 

Středočeský kraj, vyjádření ze dne 20. 5. 2021, č.j. 063624/2021/KUSK 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Kutné Hoře, 

vyjádření ze dne 30. 4. 2021, č.j. KHSSC 20430/2021 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, vyjádření ze dne 10. 5. 2021, č.j. 

ČIŽP/41/2021/3934 

Městský úřad Kutná Hora, OŽP, vyjádření ze dne 13. 5. 2021, č.j. MKH/056060/2021 

Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPaZ, vyjádření ze dne 27. 5. 2021, č.j. 065989/2021/KUSK 

 

3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:  

Středočeský kraj 

Středočeský kraj souhlasí se záměrem „Modernizace farmy Jakub" a nepožaduje další posuzování 

dle zákona č. 100/2001 Sb. 

Vypořádání: 

Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Kutné 

Hoře 

KHS jako dotčený správní úřad s hodnocením podkladů zjišťovacího řízení záměru: Modernizace 

farmy Jakub“ v k. ú. Jakub, souhlasí. Posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů nepožaduje. 

Vypořádání: 

Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha 

Oddělení ochrany ovzduší: 

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, nemáme k předloženému 

záměru připomínky. 

Oddělení ochrany vod: 

K předložené dokumentaci oznámení záměru nemáme z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 

podstatné připomínky. Pouze upozorňujeme, že odpadní vody ze sociálního zařízení, které budou 

akumulovány v jímce o objemu 20 m3, není dle sdělení provozovatele ČOV možné vyvážet na ČOV 

Rohozec. 

Oddělení odpadového hospodářství: 

Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech nemáme k předloženému oznámení záměru 

připomínky. 

Závěr: 

ČIŽP OI Praha nemá k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky, pouze upozornění 

ze strany ochrany vod. Inspekce nepožaduje další posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 

Sb. 

Vypořádání: 

Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 
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Městský úřad Kutná Hora, OŽP 

1. ve vodním hospodářství sdělujeme, že nové stavby se promítnou do aktualizace havarijního plánu. 

Provozem nesmí dojít k ohrožený povrchových ani podzemních vod. 

2. v oblasti nakládání s odpady sdělujeme, že nemáme připomínky. 

3. ochrany ovzduší sdělujeme, že nemáme připomínek. 

4. lesů sdělujeme, že nemáme připomínek. 

5. ochrany přírody sdělujeme, že z hlediska zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, nemáme k akci připomínky. 

6. ochrany zemědělského půdního fondu sdělujeme, že předložený záměr se nedotýká zájmů 

chráněných zákonem ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Vypořádání: 

Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPaZ 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v účinném znění  

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany 

přírody podle ustanovení § 77a zákona č. 114/1992 Sb., odst. 4 a následujících, tohoto ustanovení 

zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), 

sděluje, že nemá připomínky k předloženému oznámení záměru „Modernizace farmy Jakub“, k.ú. 

Jakub. Vzhledem k lokalizaci a charakteru záměru nedojde k dotčení regionálních územních systémů 

ekologické stability, zvláště chráněných území – přírodních rezervací a přírodních památek a jejich 

ochranných pásem. Na základě dostupných údajů (Nálezová databáze ochrany přírody a krajiny) a 

informací uvedených v oznámení záměru, se nepředpokládá dotčení zvláště chráněných druhů 

živočichů a rostlin.  

K vlivu předmětného záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti se Krajský úřad jako 

příslušný orgán ochrany přírody vyjádřil stanoviskem č.j. 033973/2021/KUSK ze dne 24. 3. 2021, 

kterým byl vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti; toto stanovisko je 

nadále platné.  

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v aktuálním znění  

Předložený záměr řeší modernizaci farmy – chovu hospodářských zvířat, umístěného ve stávajícím 

zemědělském areálu provozovatele ZOS Kačina, a.s. na pozemcích v k. ú. Jakub. Rekonstrukcí dojde 

ke zrušení stávajícího chovu selat (1520 ks) a k navýšení počtu chovu skotu na 546 ks dojnic, 140 ks 

krav v porodně, 496 ks jalovic a 440 ks telat. Celkové roční emise amoniaku z předmětného 

stacionárního zdroje znečišťování ovzduší vypočtené podle projektovaných kapacit stájí se sníží z 

původních 31,1 t/rok na 29,6 t/rok. Podle kódu 8. „Chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí 

amoniaku nad 5 t včetně“ v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) se jedná o vyjmenovaný stacionární zdroj 

znečišťování ovzduší.  

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

vyjmenovaným stacionárním zdrojům závazná stanoviska k umístění a provedení stavby, k 

řízením podle jiného právního předpisu (např. podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění), včetně následného povolení provozu 

stacionárního zdroje. Jako podklad žádosti o vydání závazného stanoviska k umístění nebo 

provedení stavby vyjmenovaného stacionárního zdroje, podle § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona o 

ochraně ovzduší, předloží žadatel odborný posudek, zpracovaný autorizovanou osobou v souladu s § 

11 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší. Není-li vedeno řízení podle jiného právního předpisu (zákon č. 
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183/2006 Sb.), předloží žadatel tento odborný posudek k řízení o vydání nebo změně povolení 

provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.  

Jako součást žádosti o vydání povolení k provozu, podle § 11 odst. 2 písm. d) a § 12 odst. 4 písm. d) 

zákona o ochraně ovzduší, je mimo jiné vyžadováno předložení návrhu provozního řádu stacionárního 

zdroje, vypracovaného v souladu s obsahovými náležitostmi pro provozní řád uvedenými v příloze č. 

12 ve vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 415/2012 Sb.“). Veškeré obsahové náležitosti žádosti o 

povolení provozu jsou uvedeny v příloze č. 7 zákona o ochraně ovzduší.  

V souladu s ustanovením bodu 7.1. přílohy č. 8 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. upozorňujeme, že je nutno 

v období provozu za účelem předcházení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem zajistit na 

všech částech technologie, včetně uskladnění a aplikace exkrementů, technicko-organizační opatření 

ke snížení těchto emisí např. využitím snižujících technologii, jejichž seznam je uveden ve Věstníku 

Ministerstva životního prostředí.  

V období realizace záměru dojde ke vzniku dočasného plošného zdroje znečišťování ovzduší a z 

tohoto důvodu je nezbytné použít v maximální možné míře účinná opatření pro omezení emisí 

tuhých znečišťujících látek do ovzduší ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností, např. 

v souladu s platnou metodikou zveřejněnou na webových stránkách Ministerstva životního prostředí v 

sekci „Ochrana ovzduší - Zdroje znečišťování ovzduší - Metodický pokyn k omezování prašnosti ze 

stavební činnosti (viz: https://www.mzp.cz/cz/zdroje_znecistovani_ovzdusi)“, tak aby emise 

prachových částic a jejich imisní dopad na okolní obytnou zástavbu byl co nejvíce minimalizován.  

Dle ustanovení § 12 odst. 6 zákona o ochraně ovzduší nelze bez závazného stanoviska podle § 11 odst. 

2 písm. b) vydat územní rozhodnutí, společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje podle 

jiných právních předpisů (např. podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

stavební zákon). Bez závazného stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší, 

nelze vydat stavební povolení, společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje podle jiných 

právních předpisů. Bez povolení provozu podle § 11 odst. 1 písm. d) nelze vydat povolení k 

předčasnému užívání stavby, povolení zkušebního provozu nebo kolaudační souhlas podle stavebního 

zákona. 

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů  

K záměru nemá orgán ochrany ZPF připomínky, záměr nebude umístěn na pozemcích, které jsou 

součástí ZPF 

Vypořádání: 

Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. Pouze upozornění na zákonné povinnosti. 

 

4. Podklady pro rozhodnutí 

Podkladem pro rozhodnutí bylo oznámení záměru z dubna 2021 „Modernizace farmy Jakub“ 

zpracované autorizovanou osobou dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., Ing. Radkem Přílepkem,  

Farmtec a.s., Chýnovská 1098, 390 02 Tábor a přiložený návrh ochranného pásma chovu. 

Došlá vyjádření v bodě 3. 
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Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená 

veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání podle § 81 a následujících zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u zdejšího 

odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží 

dotčená veřejnost v odvolání. Za doručenou se písemnost považuje patnáctým dnem po datu vyvěšení 

na Krajském úřadu Středočeského kraje. 

 

 

 

 oprávněná úřední osoba 

Otisk úředního razítka Ing. Martin Konrady 

 odborný referent na úseku životního prostředí 

 

 

 

Středočeský kraj a obec Církvice (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad žádá ve 

smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce. Doba 

zveřejnění je dle ust. § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň příslušný úřad ve smyslu § 16 

odst. 2 žádá obec Církvice o písemné vyrozumění o datu vyvěšení zdejšímu úřadu a to v 

co nejkratším možném termínu. Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení je zveřejněno na 

internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz a rovněž v Informačním systému 

CENIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eia pod kódem STC2373. 

 

 

Datum vyvěšení:  Datum sejmutí: 

 

 

 

 

 

http://www.kr-stredocesky.cz/
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
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Rozdělovník k č. j.:   048541/2021/KUSK 

Dotčené územní samosprávné celky (k vyvěšení na úřední desce): 

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

2. Obec Církvice, Církvice čp. 6, 285 33 Církvice 

Dotčené orgány: 

3. KHS Stč. Kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Kutné Hoře, U Lorce 40,  

284 01 Kutná Hora 

4. MěÚ Kutná Hora, OŽP, Radnická 178, 284 01 Kutná Hora 

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

6. Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

7. Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj, pracoviště Kutná Hora, Čáslavská 92, 

284 80 Kutná Hora 

8. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 

Oznamovatel: 

9. ZOS Kačina a.s., Svatý Mikuláš 139, 284 01 Kutná Hora 

Na vědomí: 

10. Stavební úřad Kutná Hora, Radnická 178, 284 01 Kutná Hora 

11. Zpracovatel oznámení Ing. Radek Přílepek, FARMTEC a.s., Chýnovská 1098,  

390 02 Tábor 
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