
 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5    tel.: 257 280 661    vitkovat@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 

„Přístavba ke stáji a stavba silážních žlabů s jímkou“ 

v k. ú. Hutě pod Třemšínem, nemůže mít významný vliv na ŽP, a nebude posuzován podle zákona. 

 

Identifikační údaje 

Název záměru:  „Přístavba ke stáji a stavba silážních žlabů s jímkou“  

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

zvířat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek“. 

Oznamovatel: Farma Hutě s.r.o., Hutě pod Třemšínem 5, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem 

IČO oznamovatele: 29134129 

Zpracovatel oznámení: RNDr. Irena Dvořáková, Slezská 549, 537 05 Chrudim 

Kapacita (rozsah) záměru:    

Záměrem je přístavba stáje pro jalovice a stavba silážních žlabů s jímkou. 

Stávající stav:                          jalovice 16 - 21 měsíců 100 ks, tj. 94 DJ 

Nový stav:                               jalovice 16 - 21 měsíců 151 ks, tj. 141,94 DJ 

Celková ustájovací kapacita v areálu se zvýší o 47,94 dobytčích jednotek. 

 

 

 

 

 

 

 

Praha: 05. 08. 2021 Dle rozdělovníku 

Číslo jednací: 098957/2021/KUSK 

Spisová značka: SZ_074267/2021/KUSK 

Vyřizuje: Mgr. Tereza Vítková / l. 661 

Značka: OŽP / TV 

 

ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

 

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_bas.cgi?ico=29134129&xml=2
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Umístění záměru: Kraj:       Středočeský 

   Obec:    Rožmitál pod Třemšínem    

Katastrální území:  Hutě pod Třemšínem 

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:   

Záměrem je přístavba stáje pro zimní ubytování jalovic a vybudování silážního žlabu s jímkou. 

Součástí výstavby budou nezbytné zpevněné plochy. Jedná se o stavby trvalé. Zakrmování bude 

probíhat pojezdem aplikační techniky po krmném stole a napájení pomocí napájecích vyhřívaných 

žlabů. Objekt bude mít obdélníkový tvar s plochou střechou. Před a za objektem bude zpevněná 

manipulační plocha. 

Stávající stav je 100 kusů jalovic (staří 16 - 21 měsíců), tj. 94 DJ. Nový stav v rámci záměru je 151 

kusů jalovic (stáří 16 – 21 měsíců), tj. 141,94 DJ. Celková ustájovací kapacita v areálu se zvýší 

o 47,94 dobytčích jednotek. Stáj bude rozdělena hrazením na 4 sekce. V první a čtvrté sekci bude 

po 14 ks jalovic. Ve druhé sekci bude 12 kusů jalovic a ve třetí 11 kusů.  

Záměr se nachází na severním okraji katastrálního území Hutě pod Třemšínem. Jedná se o farmu 

s výraznou specializací na živočišnou výrobu. Záměr bude realizován ve stávajícím zemědělském 

areálu. Jedná se o zastavěné území. Nové objekty budou napojeny na stávající vnitro - areálové 

komunikace a inženýrské sítě. 

Jiný záměr, s kterým by mohlo dojít ke kumulaci vlivů, není dle dostupných informací v zájmovém 

území připravován. 

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:    

Stáj bude rozdělena hrazením na 4 sekce. V první a čtvrté sekci bude po 14 ks jalovic. Ve druhé sekci 

bude 12 kusů jalovic a ve třetí 11 kusů. Bude se jednat o stelivovou stáj pro volné ustájení jalovic. 

Členění v příčném profilu bude krmný stůl a lehárna. Budou zde napájecí vyhřívané žlaby. Větrání 

bude přirozené pomocí vrat a otvorů v podélných stěnách (svinovací plachty), větrací štěrbina 

na stávající stáji, mezera mezi napojením střech objektů. Odvoz chlévské mrvy bude intervalový 

(s odvozem na novou hnojnou koncovku).  

Zastavěná plocha ve stávajícím stavu je 881,31 m2. V novém stavu bude 1360,17 m2. Podlahová 

plocha ve stávajícím stavu je 830,32 m2. V novém stavu bude 1 294,67 m2. Nová zpevněná plocha 

je 183,82 m2.  

Krmení: 

Krmení a zastýlání se bude provádět pomocí mechanizačního prostředku. Pro skladování krmiv 

a steliv budou sloužit stávající objekty v areálu. 

Napájení: 

Mezi krmištěm a krmným stolem budou umístěny vyhřívané napájecí žlaby. Horní hrana napájecího 

žlabu bude umístěna ve výšce 700 mm nad podlahou (dle kategorie zvířat), aby byl zabezpečen přístup 

jalovic pro napájení. Průměrná potřeba vody pro napájení v řešeném objektu je 1,53 m3 na den. Roční 

spotřeba vody pro napájení činí 558,45 m3 za rok.  

BAT v chovech masného skotu: 

U posuzovaného provozu budou plněny parametry bodu 4.2 - BAT v chovech masného skotu, 

kde je doporučeno ustájení na hluboké podestýlce s pravidelným přistýláním 5 kg slámy na kus za den 

s účinností snížení emisí amoniaku o 30 %, které bude používáno (dle Referenčního dokumentu 

o BAT u stacionárních zdrojů nespadajících pod BREF – Chovy dojeného skotu, králíků, drůbeže 

a prasat, 10/2015). Podrobné údaje o zdrojích emisí jsou uvedeny v rozptylové studii. 
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Technická a organizační opatření: 

Technická zařízení nejsou navržena. Technologická zařízení budou sloužit k živočišné výrobě 

se zaměřením na výkrm jalovic. Chovaná zvířata budou umístěna v objektu stáje. Pro skladování 

krmiv a steliv budou sloužit stávající objekty areálu, a bude vybudován nový silážní žlab.  

a) fáze územně plánovací a předprojektová opatření 

Pro projekt jsou závazné právní a technické normy ČR, rozsah daný tímto rámcem je pro záměr zcela 

dostatečný. 

b) fáze výstavby 

 Výstavba nebude členěna na etapy. 

 Demoliční práce nebudou prováděny.  

 Stavební práce budou znamenat přístavbu ke stávajícímu objektu stále, výstavbu silážních 

žlabů s jímkou (včetně nezbytných zpevněných ploch).  

 Výstavba se bude provádět v denní době od 07.00 do 21.00 hodinách. Nepředpokládá 

se provádění výstavby v nočních hodinách.  

 Během výstavby bude produkována hluková zátěž pocházející z provozu běžných stavebních 

mechanismů.  

 Pro stavební práce se vzhledem k charakteru výstavby předpokládá standardní odběr vody.  

 S odpady, které vzniknout v průběhu stavby, bude nakládáno v souladu s ustanoveními zákona 

č 541/2020 Sb., a s předpisy souvisejícími. Zvláštní důraz bude kladen na shromažďování 

nebezpečných odpadů – budou umísťovány do vyčleněných uzavřených nepropustných nádob 

a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s odpady nebo k úniku 

do prostoru mimo nádoby. Způsob nakládání s odpady při výstavbě je navržen v souladu 

s Metodickým návodem MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů 

a pro nakládání s nimi.  

 Pro projekt jsou závazné právní a technické normy ČR, rozsah daný tímto rámcem 

je pro záměr zcela dostatečný. 

c) fáze provozu stavby 

Silážní žlab a manipulační plocha budou řádně odizolovány, aby nedošlo k prosakování splaškových 

vod do zeminy, a obě plochy budou svedeny povrchovými žlaby do nově vytvořené zabezpečené 

jímky (stěny a dno jímky z vodostavebního železobetonu). Před jímkou bude umístěna výdejní plocha 

ze železobetonu.  

Termín realizace: 

Doba výstavby se předpokládá v období 09/2022 až 09/2023. 
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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 14. 06. 2021 oznámení záměru „Přístavba ke stáji 

a stavba silážních žlabů s jímkou – k. ú. Hutě pod Třemšínem“ se všemi náležitostmi dle zákona 

č. 100/2001 Sb., které bylo podáno společností Farma Hutě s. r. o., Hutě pod Třemšínem 5, 

262 42 Rožmitál pod Třemšínem.  

Oznámení bylo Krajským úřadem Středočeského kraje v řádném termínu rozesláno k vyjádření 

příslušným orgánům státní správy, samosprávným celkům a dalším subjektům. Informace 

o projednávání záměru včetně textové části oznámení byla vyvěšena na úřední desce Středočeského 

kraje ode dne 23. 06. 2021, v Informačním systému EIA na stránkách CENIA 

na  https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2395?lang=cs a Středočeského kraje na                          

www.kr-stredocesky.cz.     

 

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může 

mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem 

k zajištění zjišťovacího řízení je Krajský úřad Středočeského kraje. Krajský úřad obdržel v zákonem 

stanovené lhůtě 4 vyjádření.  

 

I. Charakteristika záměru 

 

Záměrem je přístavba stáje pro zimní ubytování jalovic a vybudování silážního žlabu s jímkou. 

Součástí výstavby budou nezbytné zpevněné plochy. Jedná se o stavby trvalé. Zastavěná plocha ve 

stávajícím stavu je 881,31 m2. V novém stavu bude 1360,17 m2. Podlahová plocha ve stávajícím stavu 

je 830,32 m2. V novém stavu bude 1 294,67 m2. Nová zpevněná plocha je 183,82 m2.  

Nový stav v rámci záměru je 151 kusů jalovic (stáří 16 – 21 měsíců), tj. 141,94 DJ. Celková ustájovací 

kapacita v areálu se zvýší o 47,94 dobytčích jednotek. Stáj bude rozdělena hrazením na 4 sekce. 

V první a čtvrté sekci bude po 14 ks jalovic. Ve druhé sekci bude 12 kusů jalovic a ve třetí 11 kusů. 

Zakrmování bude probíhat pojezdem aplikační techniky po krmném stole a napájení pomocí 

napájecích vyhřívaných žlabů. Objekt bude mít obdélníkový tvar s plochou střechou. Před a za 

objektem bude zpevněná manipulační plocha.   

Jiný záměr, s kterým by mohlo dojít ke kumulaci vlivů, není dle dostupných informací v zájmovém 

území připravován. 

Stavba není spojena se záborem přírodních či parkových ploch.  

 

II. Umístění záměru 

Záměr se nachází v místní části Hutě pod Třemšínem, která je součástí města Rožmitál pod 

Třemšínem, ve Středočeském kraji. Záměr se nachází na severním okraji katastrálního území Hutě pod 

Třemšínem. Jedná se o farmu s výraznou specializací na živočišnou výrobu. Záměr bude realizován ve 

stávajícím zemědělském areálu. Jedná se o zastavěné území. Nové objekty budou napojeny na 

stávající vnitro - areálové komunikace a inženýrské sítě.  
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Do areálu nezasahuje ochranné pásmo lesa (pozemky západně od areálu jsou vedeny v KN jako trvalý 

travní porost). Záměr bude umístěn ve stávajícím zemědělském areálu. Severně a západně od areálu 

farmy se rozkládá CHKO Brdy, zde se na vodoteči Skalice (Vlčavě) nacházejí rybníky - Velký 

kotelský a Malý kotelský rybník, a dále lesní komplexy.  

Na území CHKO Brdy je řada evropsky významných lokalit - nejbližší k areálu farmy Hutě je EVL 

Niva Kotelského potoka. V širším území je vyhlášen přírodní park Třemšín. Lokalita farmy leží v 

kontaktu s CHKO Brdy, k přímému ovlivnění nedojde.  

Zájmové území nezasahuje do jiného zvláště chráněného území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., v 

platném znění, nezasahuje do lokality soustavy NATURA 2000, území významného krajinného prvku 

či prvku ÚSES.  

Výstavbou nebudou ohroženy zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů v daném území, jelikož se 

jedná o stavbu na území zemědělsky využívaného areálu, kde v současné době probíhá výroba a dle 

nálezové databáze Agentury ochrany a přírody se zde žádné zvláště chráněné druhy se nevyskytují – 

viz vyjádření AOPK v příloze č. 1 oznámení. 

 

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí 

Záměr může mít, v době výstavby a provozu, vliv na tyto oblasti životního prostředí: 

Vlivy na ovzduší 

Chov skotu nebude po realizaci záměru vyjmenovaným stacionárním zdrojem dle přílohy č. 2 zákona 

č. 201/2012 Sb., v platném znění - kód 8. (Chovy hospodářských zvířat s celkovou projektovanou 

roční emisí amoniaku nad 5 t včetně). Důvod: Celkové emise amoniaku (NH3) po realizaci záměru 

= 1 306 kg/rok. Produkce emisí amoniaku (NH3) byla stanovena pro celý zemědělský areál. 

 

Imisní limity pro amoniak 

Pro záměr byla zpracována rozptylová studie, která je podkladem pro hodnocení vlivů záměru 

na veřejné zdraví a zároveň i ochrany ovzduší. Hodnocení v rozptylové studii je provedeno 

pro amoniak jako reprezentativní látka pro hodnocení imisí z chovů hospodářských zvířat. Vzhledem 

k uváděným referenčním koncentracím pro chronický účinek se možné zdravotní riziko v okolí farmy 

Hutě po realizaci záměru dá označit za nevýznamné – hodnota imisního příspěvku byla v rozptylové 

studii  zjištěna na úrovni max. 0,855 μg/m3. Z výsledků rozptylové studie je zřejmé, že po realizaci 

záměru může být překračován nejnižší udávaný spodní okraj rozmezí čichového prahu amoniaku 

pro citlivé osoby. Dosahované imisní příspěvky po realizaci záměru odpovídají charakteru posuzované 

zemědělské činnosti. Problematika ochrany ovzduší ve vztahu k objektům hygienické ochrany je 

řešena návrhem ochranného pásma chovu.  

Vlivy na klima 

Záměr bude realizován v prioritní oblasti (sektoru), která je zařazena mezi oblasti s předpokládanými 

největšími dopady změny klimatu = zemědělství. Vliv záměru na ovzduší bude zanedbatelný a 

nevýznamný. Provoz farmy Hutě naplňuje strategii Politiky ochrany klimatu v ČR, a to zejména 

respektováním zásad ekologického zemědělství, které hraje důležitou úlohu v tahu proti skleníkovým 

plynům. 
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Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Řešené území areálu je mírně svažité k severu. Před prováděním stavby dojde k nezbytnému kácení 

dřevin – nebude se však jednat o stromy o obvodu kmene nad 80 centimetrů (měřeno ve výšce 

130 centimetrů nad zemí) nebo souvislé keřové porosty s celkovou plochou nad 40 m2. 

Do areálu nezasahuje ochranné pásmo lesa (pozemky západně od areálu jsou vedeny v KN jako trvalý 

travní porost). Záměr bude umístěn ve stávajícím zemědělském areálu. 

Severně a západně od areálu farmy se rozkládá CHKO Brdy, zde se na vodoteč Skalice (Vlčavě) 

nacházejí rybníky - Velký kotelský a Malý kotelský rybník, a dále lesní komplexy. Na území CHKO 

Brdy je řada evropsky významných lokalit - nejbližší k areálu farmy Hutě je EVL Niva Kotelského 

potoka. V širším území je vyhlášen přírodní park Třemšín. Lokalita farmy leží v kontaktu s CHKO 

Brdy, k přímému ovlivnění nedojde. Zájmové území nezasahuje do jiného zvláště chráněného území 

ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, nezasahuje do lokality soustavy NATURA 2000, 

orgán ochrany přírody a krajiny vyloučil významný vliv na území NATURA 2000, území 

významného krajinného prvku či prvku ÚSES. 

Výstavbou nebudou ohroženy zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů v daném území, jelikož 

se jedná o stavbu na území zemědělsky využívaného areálu, kde v současné době probíhá výroba 

a dle nálezové databáze Agentury ochrany a přírody se zde žádné zvláště chráněné druhy 

se nevyskytují -– viz vyjádření AOPK v příloze č. 1 oznámení.  

Z hlediska ochrany krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění se jedná 

o stavbu v rámci zemědělského areálu, kde se již obdobné stavby nacházejí, proto nedojde realizací 

posuzovaného záměru k narušení urbanistické struktury území ani ke snížení krajinného rázu 

(viz vyjádření - AOPK v příloze č. 1 oznámení). Při provozování se nepředpokládá jakýkoliv zásah 

do biotopů a krajinných složek. Stáje budou využívány v zimních měsících. Stav a rozmanitost 

prostředí v území nebude dotčena. Vliv záměru na faunu a flóru bude zanedbatelný a nevýznamný. 

Hluk z výstavby 

Během výstavby bude produkována hluková zátěž pocházející z provozu běžných stavebních 

mechanismů.  

Hluk z provozu záměru 

Zdrojem hluku při provozu budou dopravní prostředky a zvířata. U hluku, resp. u doby trvání hluku 

od dopravních prostředků lze předpokládat mírné snížení z důvodu navržené moderní technologie 

ustájení, která klade menší nároky na dobu využívání dopravních prostředků. Hluk od zvířat bude 

na srovnatelné úrovni se stávajícím stavem vzhledem k tomu, že počet zvířat, resp. počet dobytčích 

se jen mírně navýší. Vliv záměru z hlediska hluku není předpokládán. 

Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Znečištění vody, půdy a půdního podloží vlivem záměru není důvod předpokládat. Záměr bude 

realizován ve stávajícím zemědělském areálu a z navrhované stavby nebudou žádné odpadní vody 

zasakovány do půdy nebo vypouštěny do vodotečí, ale všechny odpadní vody budou svedeny 

do jímek. Zájmová lokalita neleží v ochranném pásmu vodních zdrojů. Zdrojem vody je kopaná studna 

a nový vrt. 

Zábor ZPF + PUPFL 

Stavba není spojena se záborem přírodních či parkových ploch. Do areálu nezasahuje ochranné pásmo 

lesa (pozemky západně od areálu jsou vedeny v KN jako trvalý travní porost). Záměr bude umístěn ve 

stávajícím zemědělském areálu. Nedojde k záboru ZPF.  
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Vlivy na infrastrukturu a funkční využití území 

Areál je dopravně napojen místními komunikacemi na silnici I/19 a II/191. Dopravní napojení zůstává 

beze změny. Při provozu budou používány stávající dopravní prostředky v rámci zemědělského areálu, 

stávající areálové komunikace a nově navržené zpevněné plochy budou pro zajištění provozu 

postačovat. Četnost nákladní dopravy ve výhledu se dá očekávat jako jedno nákladní auto nebo traktor 

za den. Svoz steliva bude zajišťován prioritně z místních pozemků. Osobní doprava v souvislostí 

s provozem farmy je zanedbatelná. Parkoviště není záměrem řešeno.   

Vliv na hmotný majetek 

V souvislosti se záměrem budou prováděny zemní práce pouze v nezbytném rozsahu – ohrožení (např. 

statiky) dalších objektů a zařízení v areálu či dokonce mimo areál je v podstatě vyloučeno, stejně tak i 

možnost archeologického nálezu. Architektonické památky se v lokalitě nevyskytují.  

Přeshraniční vliv záměru se vzhledem k druhu, rozsahu a umístění záměru jeví jako nepravděpodobný. 

S ohledem na výše uvedené a s ohledem na doručená vyjádření dotčených správních úřadů 

a dotčených územních samosprávných celků rozhodl příslušný úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové 

části. 

2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení: 

Středočeský kraj – vyjádření ze dne 15. 06. 2021 pod číslem jednacím 089870/2021/KUSK, 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – vyjádření 

ze dne 20. 07. 2021 pod číslem jednacím 096244/2021/KUSK, 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (územní prac. Příbram) – vyjádření 

ze dne 21. 06. 2021 pod číslem jednacím KHSSC 32848/2021, 

Česká inspekce životního prostředí, OI Praha – vyjádření ze dne 19. 07. 2021 pod číslem jednacím 

ČIŽP/41/2021/6108, 

3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:  

Středočeský kraj  

Středočeský kraj v samostatné působnosti jako územně samosprávný celek projednal oznámení 

zahájení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

výše uvedeného záměru a ve smyslu § 6 odst. 7) téhož zákona a vydává toto vyjádření: 

Středočeský kraj souhlasí se záměrem „Přístavba ke stáji a stavba silážních žlabů s jímkou 

(Hutě pod Třemšínem)”, ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování 

dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.  

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

Krajský úřad Středočeského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon) 

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

příslušný dle ust. § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, v platném znění (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), Vám sděluje, že k předložené žádosti, 

„Přístavba stáje a stavba silážních žlabů s jímkou“ v k. ú. Hutě pod Třemšínem, z hlediska 

regionálních územních systémů ekologické stability, zvláště chráněných území v kategorii přírodní 
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rezervace a přírodní památka, zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin nemá připomínek. Záměr 

počítá s výstavbou přístavby stáje pro jalovice a silážního žlabu s jímkou na pozemcích p. č. 84/1, 

385/4 a 385/22 k. ú. Hutě pod Třemšínem. 
 

Stanovisko KÚ podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, zda záměr může mít vliv na území evropsky významné lokality a ptačí oblasti, bylo vydáno 

v koordinovaném stanovisku pod č. j. 169232/2020/KUSK ze dne 18. 12. 2021 a zůstává v platnosti. 

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon) 

Podle předloženého oznámení záměru je předmětný stacionární zdroj znečišťování ovzduší 

„chov skotu v k. ú. Hutě pod Třemšínem, Farma Hutě s.r.o.“ neuvedený (nevyjmenovaný) v příloze 

č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, neboť roční emise 

amoniaku vypočítané podle projektované kapacity ustájení zvířat budou menší než 5 tun. Provozovatel 

tohoto stacionárního zdroje požádá, v souladu s § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší, o vydání 

závazného stanoviska k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje, příslušný obecní 

úřad obce s rozšířenou působností.   

Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen zákon) 

Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o záměru „Přístavba ke stáji a stavba silážních žlabů s jímkou“ 

bylo posouzeno z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Předmětem záměru je vybudovat 

přístavbu pro jalovice a silážní žlab společně s jímkou, jedná se o rozšíření činnosti. Silážní žlab 

má sloužit pro skladování krmiv, steliv a ke skladování siláže, dle popisu nemá být určen 

pro nakládání s odpady. 

V oznámení o záměru jsou uvedeny v dostatečném rozsahu jak odpady vznikající při realizaci záměru, 

tak při samotném provozu. V rámci provozu bude vznikat odpadní podestýlka, se kterou bude 

nakládáno mimo režim odpadů. 

Proti záměru samotnému popisovanému v oznámení není z hlediska nakládání s odpady námitek. 

Záměr je v souladu s Plánem odpadového hospodářství Středočeského kraje. 

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

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 

KHS jako dotčený správní úřad s dokumentací vlivů záměru: „Přístavba ke stájí a silážních žlabů 

s jímkou Farma Hutě s.r.o.”. v k. ú. Hutě pod Třemšínem na životní prostředí souhlasí.  

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

Česká inspekce životního prostředí – OI Praha 

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

připomínky. 

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů nemají připomínky k předložené dokumentaci oznámení záměru. Dokumentace 

přehledně hodnotí jednotlivé aspekty týkající se vodního zákona.  

Kapitola „B. III. 3. Odpady (str. 20)” je zpracována v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 

o odpadech. Z hlediska citovaného zákona nemáme k uvedenému záměru žádné připomínky.  
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Z hlediska ochrany zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 

platných předpisů nemají žádné připomínky.  

Vypořádání:  Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

4. Podklady pro rozhodnutí 

Podkladem pro rozhodnutí bylo oznámení záměru zpracované RNDr. Irena Dvořáková, Slezská 549, 

537 05 Chrudim a došlá vyjádření k záměru uvedená v bodě 3. 

 

 

 

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. Lucie Sloupová 

 odborný referent pro posuzování vlivů na životní 

prostředí 

 

 

 

 

Středočeský kraj a město Rožmitál pod Třemšínem (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 žádá o písemné vyrozumění o datu vyvěšení zdejšímu úřadu a to v co nejkratším možném 

termínu (informaci můžete zaslat také na adresu e-mail: vitkovat@kr-s.cz). 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 STC2395. 

 

 

 

 

Datum vyvěšení:   Datum sejmutí: 

 

 

 

 

mailto:XY@kr-s.cz
http://www.kr-stredocesky.cz/
http://www.kr-stredocesky.cz/
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2395?lang=cs
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Rozdělovník k č. j.: 098957/2021/KUSK  

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

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

2. Město Rožmitál pod Třemšínem, Náměstí 8, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem 

Dotčené orgány: 

3. KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Příbram, U Nemocnice 85, 

261 01 Příbram 

4. Městský úřad Příbram, OŽP, Tyršova 108, 261 01 Příbram I. 

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

6. Povodí Vltavy s.p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov 

7. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 

150 21 Praha 5 

Oznamovatel: 

8. Farma Hutě s.r.o., Hutě pod Třemšínem 5, 262 42 Rožmitál Pod Třemšínem 

Na vědomí: 

9.  Městský úřad Rožmitál pod Třemšínem – Stavební úřad – Náměstí 8, 262 42 Rožmitál 

pod Třemšínem 

10.  Zpracovatel oznámení RNDr. Irena Dvořáková, Slezská 549, 537 05 Chrudim 
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