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ČÁST A 
ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

 

1. Obchodní firma   

VEJCE CZ s.r.o.  

 

2. IČ 

27428559 

 

3. Sídlo   

Nedokončená 9, 190 00  Praha 9 - Kyje    

 

4. Jméno, příjmení,  bydliště a telefon  oprávněného zástupce  oznamovatele  

Firma: Ing. Radek Píša 
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí 
Konečná 2770, 530 02  Pardubice 
IČ: 60137983 
tel.:  466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz 

 

 

ČÁST B 
ÚDAJE O ZÁMĚRU 

 

I. Základní údaje 
Navrhovaný objekt se nachází ve stávajícím areálu Farmy pro chov nosnic v obci Černčice, v okresu 
Louny. Celý areál je využíván k chovu nosnic. Farma je vybavena pravomocným integrovaným 
povolením.  
 
Záměrem investora je postupná modernizace celého areálu. V rámci této modernizace je záměrem 
investora realizovat výstavbu nové haly chovu nosnic. Umístění stavby „nové“ haly č.5 bylo vybráno 
na základě původního využití daného místa, kde v minulosti stála „stará“ hala č. 5, která byla 
odstraněna na základě demoličního výměru. Nejedená se tedy o zanesení nového stavebního objektu 
do areálu, ale pouze o využití plochy pro výstavbu haly, které měla své funkční využití v rámci areálu 
již dříve. 
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Ostatní (stávající) budovy budou využívány ke stejným účelům jak doposud.  
 

Hala č.5 

Jedná se typizovanou halu chovu nosnic obdélníkového půdorysu délky 100,0 m a šířky 26,5 m                    
se sedlovou střechou max. výšky 7,76 m, nepodsklepenou a projektovanou kapacitou 76 875 ks. 
Součástí návrhu je i umístění zásobníku na krmivo, který bude umístěn v bezprostřední blízkosti haly. 

 

1. Název záměru   
Modernizace areálu Farmy pro chov nosnic – Černčice, Výstavba nové haly č.5 

  

Zařazení záměru podle přílohy č. 1 zákona č. 100/01 Sb. v aktuálním znění 

Záměr je zařazen k bodu 1.7., kategorie I dle přílohy č. 1 zákona  č. 100/01 Sb. ve znění pozdějších 
změn. 

 

2. Kapacita (rozsah) záměru 
Záměrem investora je výstavba jedné nové haly na chov nosnic s produkcí vajec ve stávajícím areálu 
zemědělské farmy v Černčicích. V hale č.5 bude chováno celkem 76 875 nosnic. 

Záměrem dojde ke změně navýšení z stávajícího stavu 120 266 kusu na 197 141 kusů. Samotná 
výstavba nové haly č.5 s projektovou kapacitou 76 875 kusů odpovídá 230,62 DJ. 

Pro přepočet na DJ a zjištění navýšení stavu v DJ byl použit přepočítávající koeficient na dobytčí 
jednotky. Pro chov brojlerů je: 0,0030 (Zdroj: Výklad bodů zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování 
vlivu na životní prostředí, č.j.:2453/OPVŽP/02). 

 

Stav stávající 

Změnou integrovaného povolení č.1 jsou kapacity jednotlivých hal následující. 

Hala č. 1 – 20 680 ks 
Hala č. 2 – 19 800 ks 
Hala č. 3 – 19 800 ks 
Hala č. 4 – 23 040 ks 
Hala č. 5 – 0 ks (odstraněna na základě demoličního výměru) 
Hala č. 7 – 17 146 ks 
Hala č. 8 – 19 000 ks 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem   120 266 ks 
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Stav po realizaci záměru výstavby haly č.5 

Hala č. 1 – 20 680 ks 
Hala č. 2 – 19 800 ks 
Hala č. 3 – 19 800 ks 
Hala č. 4 – 23 040 ks 
Hala č. 5 – 76 875 ks 
Hala č. 7 – 17 146 ks 
Hala č. 8 – 19 000 ks 
--------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem   197 141 ks 

 

Předpokládané počty pracovníků 

Záměr bude obsluhován celkem 2 pracovníky v jednosměnným provozu. Provoz bude dvousměnný 
pro  jednoho údržbáře.  

 

Věcné a časové vazby stavby na okolní výstavbu a souvisící investice 

Záměr nemá přímé vazby na okolní výstavbu. 

 

Přehled uživatelů a provozovatelů 

Uživatelem a provozovatelem záměru po jeho uvedení do provozu bude společnost VEJCE CZ, s.r.o. 

 

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 
Katastrální území:     Obora u Loun 

Obec:                         Obora  

Kraj:                          Ústecký 

Místo záměru :     areál Farmy pro chov nosnic – Černčice  

Charakter stavby:            novostavba 

Pozemky: 

k.ú.  Par. č.  druh pozemku:   vlastník: 
Obora u Loun  St. 121 zastavění plocha a nádvoří VEJCE CZ s.r.o. 
Obora u Loun  St. 122 zastavění plocha a nádvoří VEJCE CZ s.r.o. 
Obora u Loun  St. 123 zastavění plocha a nádvoří VEJCE CZ s.r.o. 
Obora u Loun  305/2 ostatní plocha  VEJCE CZ s.r.o. 
Obora u Loun  305/148 ostatní plocha VEJCE CZ s.r.o. 
Obora u Loun  305/149 ostatní plocha VEJCE CZ s.r.o. 
Obora u Loun  305/156 ostatní plocha VEJCE CZ s.r.o. 
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Obora u Loun  305/157 ostatní plocha VEJCE CZ s.r.o. 
Obora u Loun  305/164 ostatní plocha VEJCE CZ s.r.o. 
Obora u Loun  305/165 ostatní plocha VEJCE CZ s.r.o. 
Obora u Loun  305/172 ostatní plocha VEJCE CZ s.r.o. 
Obora u Loun  305/173 ostatní plocha VEJCE CZ s.r.o. 
Obora u Loun  305/178 ostatní plocha VEJCE CZ s.r.o. 
Obora u Loun  305/183 ostatní plocha VEJCE CZ s.r.o. 
Obora u Loun  305/185 ostatní plocha VEJCE CZ s.r.o. 
 
 

Přístup na pozemky a k objektu 

Příjezd k areálu je stávajícím sjezdem z komunikace III/239 Černčice – Peruc. Příjezd do areálu je přes 
stávající sjezd z komunikace III třídy. Vnitřní komunikace mezi halami zůstává původní.  Vjezdy do 
areálu se nachází v západní části pozemku, jeden vjezd slouží pro zásobování a odvoz vajec. Druhý 
vjezd slouží pouze pro odvoz úhynu z kafilerie a je umístěn v severozápadní části.  Areál je napojen na 
veškeré inženýrské sítě, a napojení navrhovaného objektu na inženýrské sítě budou v rámci 
vnitroareálových sítí.  

 

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
V tomto případě se nejedná o kumulaci s jinými záměry. V době zpracování dokumentace nejsou                   
v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí projednávány v dané lokalitě žádné další 
záměry s možným kumulativním vlivem. Oznamovateli dále není známo, že by v dotčeném území 
byly v současné době projednávány jiné záměry s významným vlivem na životní prostředí, které by 
měly být součástí tohoto posuzování. 

 

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných  variant  
a  hlavních  důvodů  (i  z hlediska životního prostředí) pro jejich  výběr, resp. odmítnutí  
Realizace stavby je vyvolána záměrem investora rozšířit výrobní činnosti a postupné modernizaci 
areálu.  

 

6. Popis technického a technologického řešení záměru 
 
6.1 Stavební část 
V rámci postupné modernizace je záměrem investora realizovat výstavbu nové haly chovu nosnic. 
Ostatní (stávající) budovy budou využívány ke stejným účelům jak doposud. Umístění stavby „nové“ 
haly č.5 bylo vybráno na základě původního využití daného místa, kde v minulosti stála „stará“ hala č. 
5, která byla odstraněna na základě demoličního výměru.  
 
Rozdělení do stavebních objektů: 

– hala č. 5 
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  – jímka na vyvážení 
– sila 
– přístřešek trus 

 

Hala č.5 

Jedná se typizovanou halu chovu nosnic obdélníkového půdorysu délky 100,0 m a šířky 26,5 m se 
sedlovou střechou max. výšky 7,76 m, nepodsklepenou a projektovanou kapacitou 76 875 ks.  

Půdorysný rozměr haly: 100,0 x 26,5 m 
Výška objektu:  7,76 m 
Zastavěná plocha: 2 491 m2 
Počty osob v objektu: 2 osoby v jednosměnném provozu 
Počty nosnic: max. počet 76 875 ks 
Počet klecí:  3 888 klecí 
Volných klecí: 44 klecí 
Etáže: 6 etáž 
Počet nosnic na jednu klec: 20 ks 
Velikost klecí: 2400 x 630 mm 

 
Základové konstrukce: Hala bude založena na základových pasech. Základové pasy budou 

jednostupňové (popř.dvoustupňové) z železobetonu. Nad základovými 
pasy bude zhotovena podkladní betonová deska z prostého betonu 

 
Podlahové konstrukce: Nad podkladní deskou bude realizována vyspádovaná základová deska 

z drátkobetonu, která tvoří zároveň podlahovou konstrukci.   
 
Nosná konstrukce svislá:  Nosná konstrukce je navržena z betonových zdících tvárnic tloušťky 

250mm.  
 
Nosná konstrukce střechy:  Nosná konstrukce střechy bude tvořena dřevěnými sbíjen. vazníky.  
 
Zateplení : Obvodové stěny budou zatepleny z vnitřní strany tepelnou izolací 

z polyuretanových panelů opatřených trapézovým plechem (popř. 
omyvatelnou hliníkovou folií) tl. 40mm. Zateplení střešní konstrukce 
bude provedeno pod sbíjenými vazníky teplenou izolací 
z polyuretanových desek tloušťky 40 (max.100mm) opatřených 
trapézovým plechem popř. hliníkovou folií.   

 
Zastřešení:  Střešní krytina hal je navržena z pozinkovaných trapézových plechů  
  tl. 0,5mm. 
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Klece:  Nosná konstrukce klecí je z otevřených profilů z žárově zinkované  
  oceli, vnější hrana je dvojitě lemovaná. Podstavce jsou výškově 

nastavitelné. Jednotlivé klece jsou z drátů, podlážky z mřížovin o šířce 
25mm, s proměnou délkou ok. Výztuha z ocelových prutů o průměru 
3mm, úchyty výztuh a bočních přepážek v provedení vysoce odolný 
nylon. Nejvyšší patro vybavené stropní mřížovinou. Plastový rám – 
kruhový profil s montážními otvory pro instalaci napájecího potrubí, 
sběrného platového žlábku, popř. spirálového dopravníku pro 
dávkování podestýlky. 

  
Parametry klece: šířka         63 cm 

 délka   240 cm 
 plocha klece 15 120 m2 
 počet slepic  20 nosnic / klec 

 kapacita  76 875 nosnic při 750 cm2 

 

Urbanistické a architektonické řešení 

Z hlediska urbanistického je stavba navržena jako jednoduchá budova zemědělského typu. Návrh 
stavby vycházel ze stávajících a původních staveb v areálu, tak aby nebyl narušen stávající ráz krajiny 
a celého areálu. A především aby bylo maximálně využito stávajících zpevněných ploch, které 
zůstanou ponechány popřípadě budou v bezprostřední blízkosti opraveny. 
 
Nová hala je navržena geometrických tvarů, obdélníkového půdorysu délky 94,0 m a šířky 26,5 m, se 
sedlovou střechou max. výšky 7,76 m, nepodsklepené. 

Chráněné části územní: nejsou  
Kulturní památky: nejsou  
Kácení vzrostlé zeleně:  není  
Zábor ZPF: není  
 

Technické řešení 

Technické řešení plně respektuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb.,o technických požadavcích na 
stavby v zemědělství. 
 
Jímka na vyvážení oplachových vod 
V rámci vyskladnění a následného oplachu budou vznikat vody odpadní z oplachu. Tyto vody budou 
svedeny do jímky, nepropustné dvouplášťové plastové, bezodtoké. Předpokládaná spotřeba vody  pro 
všechny haly -  18m3/rok. Odpadní vody z jímek budou odváženy do smluvní čistírny odpadních vod 
nebo použity jako statkové hnojivo 
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Sila 
Krmivo bude skladováno v zásobníku krmiva – sila. Pro halu jsou navrženy 2 ks. Silo bude 
z pozinkovaného plechu na kovovém podstavci. Součástí sila je žebřík umístěný na plášti sila. Objem 
zásobníku krmiva je 14 t, výška 7,5 m, průměr 2,3 m 
 
Přístřešek trus 
Drůbeží trus je pomocí hnojného pásu dopravována do kontejnerů umístěných pod přístřeškem trus                   
a neprodleně odvážena k využití nebo skladování jako statkové hnojivo dle zvláštních právních 
předpisů. Trus bude dodáván smluvnímu odběrateli.  Manipulační nakládací plocha bude nepropustná 
spádovaná do sběrné jímky technologických vod. Přístřešek trus je navržen jako ocelová konstrukce se 
zastřešením z trapézového plechu.  
 

Další objekty 

Sklad vajec 
Sklad vajec a Balírna vajec je umístěna v hale č. 6. na par. č. st. 119. Bude sloužit ke skladování vajec 
před jejich expedicí a jako expedice vajec. Sklad vajec bude chlazen teplotu 5 – 18 °C s vlhkostí do          
75 %. Chladící medium nebude obsahovat látky poškozující ozonovou vrstvu Země. Chladící zařízení 
bude uzavřené bez přímého kontaktu s okolním prostředím a únikem chladícího media do okolního 
prostředí.  
 
Výtluk vajec a melanžárna 
Sklad vajec a Balírna vajec je umístěna v hale č. 6. na par. č. st. 119 a bude sloužit k výtluku vajec 
s porušenou skořápkou a neporušenou podskořápečnou blánou a ke skladování melanže. Melanž bude 
chlazená nepasterovaná. Před expedicí bude umístěna v chladící nádrži (tanku). 
 
Náhradní zdroj elektrické energie 
Objekt haly č. 5 bude napojen na stávající náhradní zdroj, který je umístěn v areálu.  
 
Kafilerní box 
Uhynulá zvířata budou uložena do kontejnerů a  odnášena do stávajícího kafilérie v areálu. Kafilérie se 
nachází v severozápadní části areálu na parcele č. 305/122 a příjezd k objektu je samostatným 
sjezdem. Uhynulá zvířata zde budou skladována v kontejnerech před jejich předáním oprávněné 
osobě. V objektu budou skladovány skořápky a nepoužitelná vejce. Podlaha objektu je provedena 
v nepropustné úpravě se záchytnou jímkou pro technologické oplachové a desinfekční vody.  
 

Vodní hospodářství 

Pitná a napájecí voda 
 
Pro provoz haly je dále potřebná voda napájecí pro nosnice.  Na 1000 ks nosnic 230 l vody. 
Předpokládaná spotřeba vody je projektována na 6 460 m3/rok. Pitná voda pro potřeby zaměstnanců 
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se v rámci návrhu haly neuvažuje, neboť zaměstnanci již mají zázemí ve stávajícím objektu areálu, 
který pro tyto účely byl doposud využívám. 
 
Technologická voda 
Při provozu je potřebná technologická voda pro oplachy hal po vyskladnění slepic.  
Vyskladnění se provádí jednou ročně. Předpokládaná spotřeba oplachových vod je cca 18 m3 .  
 
Chladící voda klimatizačního systému 
Klimatizační systém haly je založen na ochlazování vstupního vzduchu rozstřikováním vodní mlhy na 
vstupu. Předpokládaná spotřeba této vody je cca 45 m3 za rok. 
 
Potřeba vody (m3/rok) = 6 460 + 18 + 45 = 6 523 m3/rok. 

 

Odpadní vody 
Při provozu haly bude vznikat oplachová  voda. Tato voda je svedena do sběrné jímky. Produkce 
oplachových vod je cca 18 m3 za rok. Sběrná jímka je v nepropustném provedení, bezodtoké. Odpadní 
vody budou odváženy na smluvní čistírnu odpadní vody nebo použity jako statkové hnojivo v souladu 
se zvláštními právními předpisy.  
 
Odpadní voda sociální (splaškové odpadní vody) 
Odpadní vody sociální nebudou na hale č. 5 vznikat, neboť zaměstnanci budou využívat stávající 
sociální zázemí. 
 
Dešťová voda 
Dešťové vody ze střechy a bezprostředního okolí haly č. 5 budou vsakovány na pozemku investora.  
 
El. energie 
Rozvody el. energie budou napojeny na stávající rozvody uvnitř areálu, ze stávající trafostanice. 
 
Vytápění 
Hala č. 5 nebude vytápěná.  
 
 

Hlučnost zařízení 

Zdroje hluku 

V rámci provozu haly č. 5 jsou identifikovány následující zdroje hluku: 
 Ventilátory vzduchotechniky haly. 
 Chov hospodářských zvířat. 
 Vysokozdvižný vozík pro manipulaci se slepicemi a vejci  
 Doprava. 
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Podrobnější vypořádání hlukové zátěže a popis jednotlivých zdrojů je proveden v samostatné hlukové 
studii, kde je rozpracováno hlukové zatížení před realizací výstavby i po výstavbě haly č.5.  

 

Bezpečnost práce 

Obsluha při práci používá předepsané ochranné pracovní pomůcky a dodržuje zásady osobní hygieny.  

 

Dopravní řešení a napojení 

Realizací záměru nedojde ke změně stávajícího způsobu dopravního řešení areálu. Příjezd do areálu je 
přes stávající sjezd z komunikace III třídy č. 239. Před vjezdem do areálu se nachází šest parkovacích 
stání. Vjezdy do areálu se nachází v západní části pozemku, jeden vjezd slouží pro zásobování a odvoz 
vajec. Druhý vjezd slouží pouze pro odvoz úhynu z kafilérie a je umístěn v severozápadní části.  
 
Předpoklady dopravního řešení pro celý areál po zrealizování nově navrhované haly č. 5.  

• Trus bude odvážen v pondělí, středu a pátek smluvními odběrateli vždy devíti 9t nákladními 
automobily.  

• Kafilérní box je vyvážen vždy v pondělí, středu a v pátek jedním 3t nákladním automobilem. 
• Krmivo je naváženo v pondělí, úterý, ve čtvrtek vždy dvěma a v pátek třemi 16t nákladními 

automobily. Auto s krmivem se váží při příjezdu a prázdné při odjezdu na váze, která je 
umístěná vedle administrativní budovy.  

• Navážení slepic bude prováděno jednou ročně.  
• Vejce z balírny jsou odváženy třikrát týdně ve středu a v pátek vždy jedním a v pondělím 

dvěma kamióny. 

 

Pracovní prostředí, hygienické zařízení 

Pracovní činnosti budou v rámci zkušebního provozu kategorizovány dle zvláštních právních předpisů 
do  kategorie rizikových prací.   

 

Osvětlení  

Osvětlení haly bude provedeno úspornými žárovkami s možností regulace osvitu. Světelná fáze 
v zařízení nebude delší než 16 hodin. 

 

Skladování drůbežího trusu 

Drůbeží trus je pomocí hnojného pásu dopravován přímo do kontejnerů umístěných na dopravním 
prostředku a neprodleně je odvážen k využití nebo skladování jako statkové hnojivo dle zvláštních 
právních předpisů. Trus bude dodáván smluvnímu odběrateli. Manipulační (nakládací) plocha bude 
nepropustná sespádovaná do sběrné jímky technologických vod.  
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6.2 Technologická část 
 
1) TECHNOLOGIE:  
Klecový systém obohacený se systémem portálového krmení, 6 etáž s inspekčním vozíkem. Součást 
klece je hnízdo, popeliště, hřady a prostředky pro zkracování drápů. Nosná konstrukce klecí je tvořena 
otevřenými profily z oceli, vnější hrana je dvojitě lemovaná. Podstavce jsou výškově nastavitelné. 
Jednotlivé klece jsou z drátů, podlážky z mřížovin o šířce 25 mm, s proměnou délkou ok. Výztuha 
z ocelových prutů o průměru 3 mm, úchyty výztuh a bočních přepážek v provedení vysoce odolný 
nylon. Nejvyšší patro vybavené stropní mřížovinou. Plastový rám – kruhový profil s montážními 
otvory pro instalaci napájecího potrubí, sběrného platového žlábku, popř. spirálového dopravníku pro 
dávkování podestýlky. 
  
Parametry haly č.5: půdorysný rozměr haly:  100,0 x 26,5 m 
 výška objektu:     7,76 m 
 zastavěná plocha:   2 491 m2 
 počty nosnic:    max. počet  76 875 ks 
 počet klecí:     3 888 klecí 
 volných klecí:    44 klecí 
 etáže:     6 etáž 
 počet nosnic na jednu klec:  20 ks 
 velikost klecí:    2400 x 630mm 
Parametry klece: šířka       63 cm 

 délka   240 cm 
 plocha klece 15 120 m2 
 počet slepic  20 nosnic / klec 

 kapacita  76 875 nosnic při 750cm2 
 
 
2) SYSTÉM KRMENÍ A NAPÁJENÍ 
HLAVNÍ JEDNOTKA:  
Pohonný motor, pohyblivá jednotka. Zakončení krmných žlábků. Hliníková podesta pro pohonný 
motor a pohyblivou jednotku. Zásobní nádržky na vodu s trubkovými rozvody a plovákovou regulací 
tlaku vody, spojovací potrubí mezi etážemi a nosníky. Podpěrná konstrukce pro krmnou spirálu. 
Každá klec je vybavena dvěma napáječkami. 
 
PORTÁLOVÝ SYSTÉM:  
Rámová konstrukce pro soustavu násypek posunující se v shora umístěných kolejnicových drážkách. 
Galvanizovaná násypka speciálně upravená pro plynulý přísun krmiva, kontrolní systém k regulaci 
množství dávky krmiva. Čistící kartáčky, slouží rovněž k vyrovnání hladiny krmiva, upevněné                      
u výpusti z jednotlivých násypek. Pohonný motor 0,25 kW , koncový spínač. Bezpečnostní a pojistný 
systém pro lana s napínací jednotkou. Ocelová lana s plastovým povlakem, průměr 5 mm. 
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DOPRAVNÍK KRMIVA KE KLECÍM PRO DRŮBEŽ 
KRMNÁ SPIRÁLA 
Dopravník je tvořen potrubím s pružnou ocelovou spirálou, umožňuje plynulý přísun krmiva ze 
zásobníků k portálovým násypkám u jednotlivých baterií. Dodáván včetně spojovací jednotky 
k zásobníkům krmiva a podpěrné konstrukce vně haly.  
 
ZÁSOBNÍK KRMIVA  
Zásobník je vyhotoven z galvanizovaného profilovaného plechu - dokonale zabraňuje ulpívání a tzv. 
spékání zbytků krmiva na stěnách; kotvené podstavce, vrchní plnění a inspekční žebřík se zábradlím. 
Splňuje nejpřísnější bezpečnostní normy EU. 
 
 
3) SBĚR VAJEC 
Sběr vajec bude probíhat  pomocí sběrného mechanizmu vybaveném platovými pásy s košíčkovými 
unášeči vajec. Následně bude napojen na centrální stávající  dopravník vajec, který přepravuje vejce 
do balírny. Tato balírna je součástí stávajícího areálu a nachází se v hale č. 6. 
 
 
4) SYSTÉM ODKLIZU TRUSU 
PÁSOVÝ ODKLIZ TRUSU Z BATERIÍ 
Zařízení -trusná koncovka- se skládá z válečků a čistících škrabek, pohonného motoru s převodovkou. 
Patentovaný regulační systém pro rychlé a přesné napínání polypropylenových odklizových pásů. 
 
PÁSOVÝ ODKLIZ TRUSU Z HALY- PÁSOVÝ DOPRAVNÍK   
Příčný pásový dopravník navazuje na pásový systém odklizu trusu od klecí a přivádí odpad  do 
sběrného místa (sběrný kontejner, prostor pro fermentaci ...).  
 
Každý dopravník je tvořen: 

 pohonným motorem s podpěrami, nosníky a kryty 
 válečkovými podpěrami odklizových pásů  
 pásem pro odsun trusu 
  usměrňovačem z nerezové oceli 
 galvanizovanými ocelovými kryty vnějších částí dopravníku. 

 

5) VENTILAČNÍ SYSTÉM 

Ventilace bude řešena jako podtlaková, řízená pomocí počítače. Přívod vzduchu do objektu bude řešen 
pomocí nasávacích otvorů ve štítě. Odvod vzduchu bude pomocí ventilátorů umístěných na opačné 
stěně štítu haly směrem do polí.  Počet ventilátorů je navržen dle požadavků na výměnu vzduchu 
v objektu. Minimální nutná výměna vzduchu je dosažena regulací ventilátorů nezávisle na venkovní 
teplotě. Aby byl zabezpečen dostatečný přísun kyslíku i v zimním období, musí být naprogramovány 
parametry minimální ventilace pomocí časového spínače. Potřebný efekt je pak dosahován plynulým 
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zapojováním jednotlivých ventilátorů a regulací jejich parametrů. 
 
Počet ventilátorů je navržen na základě požadavku nutné výměny vzduchu, a to 10 m3 vzduchu/hod. 
na 1 ks drůbeže ustájené v užitkové hale. Nezávisle na venkovní teplotě musí být ventilátory 
regulovány tak, aby byly schopny zajistit minimální nutnou výměnu vzduchu pro ustájená zvířata; při 
našich výpočtech vycházíme z předpokladu potřeby 2 m3 /s na každou tunu krmiva/den. Aby byl 
zabezpečen dostatečný přísun kyslíku i při nižších (zimních) teplotách, musí být naprogramovány 
parametry minimální ventilace pomocí časových spínačů ovládajících jednotlivé ventilátory. 
Potřebného efektu ventilace je potom dosahováno plynulým zapojováním jednotlivých ventilátorů              
a regulací jejich pracovních parametrů. Celý proces je automaticky regulován elektronickým 
termostatem.  

 

6) KLIMATIZACE 

Popis zařízení: 
Klimatizace je zajištěna nerezovým potrubím naplněné vodou, ve kterém jsou zhotoveny otvory. Voda 
je přiváděna do potrubí pomocí vysokotlakého čerpadla, dostává se z otvorů do prostoru haly a tím se 
vytváří jemná vodní mlha. Potrubí je nainstalováno podél ventilačního systému, popřípadě uvnitř 
budovy. 

 

7) VENTILAČNÍ OKNA A OKNA PRO NOUZOVÉ VĚTRÁNÍ 

Hala je otevřena po celé délce boční stěny ve dvou úrovních. Okno je osazeno jedinou klapkou 
centrálně ovládanou a automaticky regulovanou pomocí řídícího počítače. Klapku lze jednoduše 
adjustovat ve třech pozicích podle potřeby dané zejména vnějšími klimatickými podmínkami.  

 

8) ÚSPORNÉ OSVĚTLENÍ 

Systém úsporných žárovek, předmontované kabelové rozvody s objímkami, ovládací spínače pro 
jednotlivé řady světel, samostatný ovládací panel. Zaručené řešení prověřené v praxi řadou instalací 
v různých typech hal. 

 

7. Předpokládaný  termín  zahájení  realizace  záměru  a jeho dokončení 
 

Předpokládaný termín zahájení stavby     2012 

Předpokládaný termín dokončení stavby  2012 

Zkušební provoz cca 2 měsíce. 
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8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
Stavbou a provozem záměru budou dotčeny obce Obora u Loun. 

 

9. Výčet navazujících rozhodnutí 
1. Rozhodnutí o umístění stavby dle §76 a dalších zákona č. 183/2006 Sb. 

2. Rozhodnutí o umístění velkého zdroje znečištění ovzduší dle §17 zákona č. 86/2002 Sb. 

3. Integrované povolení dle zákona č. 76/2002 Sb. 

 

 

II. Údaje o vstupech 

1. Půda  
Při realizaci záměru nedojde k záboru půdy v zemědělském půdním fondu ani lesním půdním fondu. 
Záměr je situován do stávajícího zemědělského areálu bez zásadní změny jeho dispozičního 
provedení. 

 

2. Voda  
Předpokládá se spotřeba vody dle následující tabulky. 

Tabulka č. 1: Bilance spotřeby vod 

VODA ROČNÍ SPOTŘEBA (M3) 
NAPÁJECÍ + PITNÁ 6 460 
TECHNOLOGICKÁ  18 
CHLADÍCÍ  45 
CELKEM  6 523 
Zdroj: sdělení investora 

 

3. Ostatní surovinové  a energetické zdroje   
Materiálové vstupy 

Přehled základních vstupních materiálů po realizaci záměru je uveden v následující tabulce č. 3.   

Tabulka č. 2: Materiálová bilance 

NÁZEV  PŘEDPOKLÁDANÁ 
SPOTŘEBA (T) 

POZNÁMKA 

KRMNÁ SMĚS 13 TUN/DEN  
OBALY A PROLOŽKY   
Zdroj: sdělení investora 
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Elektrická energie 

Celkový instalovaný výkon na halu č.5 je cca 130 kW.  
 
Teplo 

Hala č.5 nebude vytápěna.  

 

4. Nároky  na  dopravní  a  jinou  infrastrukturu  (například potřeba souvisejících 
staveb) 
Záměr nevyvolá potřebu změny stávající dopravní nebo jiné infrastruktury. 

 

 

III. Údaje o výstupech 

III. 1 Fáze výstavby 

1. Ovzduší   
Ovzduší ve fázi výstavby bude ovlivněno determinujícím způsobem následujícími procesy – dopravou 
materiálů, odpadů a osob na stavbě (liniový zdroj) a samotnou stavbou (plošný zdroj). Pro tuto stavbu 
nebyla zpracovávána rozptylová studie vzhledem k relativní nevýznamnosti zdrojů znečištění ovzduší 
ve fázi výstavby. Frekvence dopravní zátěže je slabá a aplikace barev jako zdroje emisí těkavých 
organických látek je prováděna v dostatečném rozmezí tak, aby okolí nebylo negativně ovlivněno 
emisemi.  

Liniové zdroje 

Doprava ve fázi výstavby bude zajišťována maximálně 2 průjezdy nákladních automobilů během 12 
hodinové směny. Příspěvky k imisní zátěži relevantními škodlivinami v ovzduší (TZL, NOx) jsou 
v tomto případě na základě zkušeností zpracovatele dokumentace zanedbatelné. 

Plošné zdroje 

Plošným zdrojem znečištění ovzduší je areál (objekt) stavby. S ohledem na prováděné činnosti je 
záměr ve fázi výstavby zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) a těkavých organických látek 
(TOL).  

Emise tuhých znečišťujících látek nelze s dostatečnou vypovídací schopností stanovit. Podmínkou 
zůstává maximální eliminace emisí tuhých znečišťujících látek do okolí dodržováním technologických 
postupů ve fázi zvýšených emisí TZL (bourací práce atd.). 

Emise těkavých organických látek lze stanovit na základě bilance těkavých organických látek 
obsažených v nátěrových hmotách jako jediném zdroji TOL. Materiálová bilance bude provedena 
v další fázi projektové dokumentace. Lze očekávat maximální spotřebu do 250 kg nátěrových hmot 
s průměrným obsahem těkavých organických rozpouštědel do 50 %. Celková emise těkavých 
organických rozpouštědel by potom byla do 125 kg. Podle zkušeností zpracovatele dokumentace                   
a velikosti stavby lze předpokládat maximální spotřebu nátěrových hmot 50 kg za den. Za 
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předpokladu průměrného obsahu TOL v nátěrových hmotách do 50 % je celková denní emise TOL  25 
kg, což odpovídá při 8 hodinové směně hmotnostnímu toku 3,125 kg za hodinu, 0,9 g za sekundu. 
S ohledem na tyto hmotnostní toky emisí těkavých organických látek lze předpokládat, že kvalita 
ovzduší nebude jejich emisemi v průběhu výstavby negativně ovlivněna. 

Návrh zařazení zdrojů emisí 

Veškeré emise TOL emitovaných plošným zdrojem jsou fugitivní. Těkavé látky jsou jednoznačně 
kategorizovány dle §3 písm. c) vyhlášky č. 355/02 Sb.  

Porovnání s emisními limity 

Pro uvedené stacionární zdroje nejsou stanoveny specifické emisní limity právním předpisem. Emisní 
limit např. formou limitní spotřeby nátěrů ve stanoveném časovém období stanoví příslušný orgán 
obce. 

 

2. Odpadní  vody   
Odpadní vody ve fázi výstavby nelze jednoznačně specifikovat. Počty pracovníků na stavbě budou 
záviset na dodavatelské firmě, která bude vybrána ve výběrovém řízení v další fázi realizace stavby. 

Ochrana vod 

Zhotovitel zajistí ochranu životního prostředí.  

Na stavbě nebude skladováno větší množství nátěrových hmot než 20,0 kg. Skladovány budou                       
v ocelové vaně o objemu minimálně 40 l. Pohonné hmoty budou tankovány u čerpacích stanic 
pohonných hmot. Pod stroji obsahujícími látky závadné vodám (ropné látky apod.) budou umístěny 
ocelové vany s objemem o 50 % vyšším než jsou předmětné náplně stroje. Všechny použité obaly, 
použité pomůcky, zbylý materiál apod. budou odváženy k využití nebo odstranění v souladu 
s příslušnými právními předpisy.  

 

3. Odpady   
Při stavbě objektu budou vznikat následující odpady v předpokládaném množství. 

Tabulka č. 3: Odpady vznikající při stavbě objektu 

Číslo 
odpadu 

Druh odpadu (zkráceně) Kategorie Množství (t) Pozn. 

08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

N 0,01  

08 01 17* Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

N 0,02  

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,10  
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly znečištěné  

škodlivinami 
O/N 0,01  

15 01 02 Plastové obaly O 0,10  
15 01 02 Plastové obaly znečištěné škodlivinami O/N 0,01  
15 01 04 Kovové obaly O 0,01  
15 01 04 Kovové obaly znečištěné škodlivinami O/N 0,10  
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15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící 
tkaniny a ochranné oděvy NL 

N 0,20  

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuv. pod číslem 17 01 06. 

O 300  

17 02 01 Dřevo O 5  
17 02 02 Sklo O 1  
17 04 05 Železo a/nebo ocel O 10  
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 0,8  
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 

17 06 03 
O 4  

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 036 

O 5  

20 03 01 Směsný komunální odpad O 0,30  

S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, v souladu se zákonem č. 185/01 Sb.                    
a jeho prováděcími předpisy v aktuálním znění. Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných 
vlastností. Přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití. 

Nebezpečné odpady budou umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech tak, aby škodliviny 
obsažené v odpadech nemohly unikat do okolního prostředí. V případě jejich náhodného výskytu 
budou tyto odpady shromážděny v zabezpečeném zakrytém kontejneru s nepropustným dnem                         
a stěnami, který zabezpečí odpady před jejich nežádoucím únikem do okolního prostředí nebo vniknutí 
dešťových vod do odpadu. Odpady budou následně předány oprávněné osobě k zákonnému využití 
nebo odstranění podle skutečných vlastností odpadu.  

Vznikající neznečištěné odpady budou před odvezením na místo jejich dalšího využití nebo odstranění 
(podle skutečné kvality) shromažďovány v zabezpečeném kontejneru na volném prostranství                         
u rekonstruovaného objektu. Směsný komunální odpad bude shromažďován v zakryté nádobě tak, aby 
nemohlo dojít k vniknutí dešťových vod do nádoby. Všechny odpady budou shromažďovány 
vytříděné podle druhů. 

Navržené shromažďování odpadů je odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu životního 
prostředí. 

Odpady budou předány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob budou 
archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. 

Odpady je možné z hlediska jejich potenciálního vlivu rozdělit na odpady: 

Tabulka č. 4: Pevné odpady s nebezpečnými vlastnostmi 

Číslo 
odpadu 

Druh odpadu (zkráceně) Kategorie Množství (t) Pozn. 

08 01 17* Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

N 0,02  

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly znečištěné  
škodlivinami 

O/N 0,01  

15 01 02 Plastové obaly znečištěné škodlivinami O/N 0,01  
15 01 04 Kovové obaly znečištěné škodlivinami O/N 0,10  
15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 

olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící 
tkaniny a ochranné oděvy NL 

N 0,20  
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Tabulka č. 5: Pevné odpady bez nebezpečných vlastností 

Číslo 
odpadu 

Druh odpadu (zkráceně) Kategorie Množství (t) Pozn. 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,10  
15 01 02 Plastové obaly O 0,10  
15 01 04 Kovové obaly O 0,01  
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 
06. 

O 300  

17 02 01 Dřevo O 5  
17 02 02 Sklo O 1  
17 04 05 Železo a/nebo ocel O 10  
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 0,8  
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 

17 06 03 
O 4  

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 036 

O 5  

20 03 01 Směsný komunální odpad O 0,30  

 

Tabulka č. 6: Kapalné odpady s nebezpečnými vlastnostmi 

Číslo 
odpadu 

Druh odpadu (zkráceně) Kategorie Množství (t) Pozn. 

08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

N 0,01  

 

Toto rozdělení odpadů podle jejich fyzikálně chemických vlastností je provedeno s ohledem na 
stávající předpokládané činnosti v rámci záměru. Odpady mohou mít jako determinující nebezpečné 
vlastnosti – H5 škodlivost zdraví, H13 schopnost uvolňovat  nebezpečné látky  do životního prostředí 
při nebo po jejich odstranění (kromě jiných - tyto nebezpečné vlastnosti však budou tzv. převažujícím 
nebezpečím). S ohledem na tyto dominantní nebezpečné vlastnosti budou umístěny jednotlivé typy 
odpadů v prostorách určených pro soustřeďování těchto odpadů, a to v oddělených vyhrazených                     
a zvlášť označených částech těchto prostor. 

Odpady budou umístěny v uzavíratelných obalech nebo kontejnerech nepropustných pro škodliviny 
obsažené v odpadu a s dostatečnou rezistencí vůči materiálu odpadu. Konkrétní materiál obalu musí 
být volen s ohledem na skutečné vlastnosti odpadu z hlediska chemického, fyzikálního (skupenství)              
a požárního.Pevné odpady bez nebezpečných vlastností (obaly) budou shromažďovány na zvláštním 
vyhrazeném místě. 

Veškeré odpady budou předávány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob 
budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude zaznamenáno 
v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo Evidenčním listem pro přepravu 
nebezpečných odpadů. 

Provoz bude ošetřen souhlasem oprávněných orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy 
(souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady). 
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4. Ostatní   
Ochrana před únikem závadných látek 

Zhotovitel zajistí ochranu životního prostředí.  

Na stavbě nebude skladováno větší množství nátěrových hmot než 20,0 kg. Skladovány budou v 
ocelové vaně o objemu minimálně 40 l. Pohonné hmoty budou tankovány u čerpacích stanic 
pohonných hmot. Pod stroji obsahujícími látky závadné vodám (ropné látky apod.) budou umístěny 
ocelové vany s objemem o 50 % vyšším než jsou předmětné náplně stroje. Všechny použité obaly, 
použité pomůcky, zbylý materiál apod. budou odváženy k využití nebo odstranění v souladu 
s příslušnými právními předpisy.  

Hluk 

Po dobu výstavby dojde k  zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku budou 
stavební práce a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. S ohledem na relativně krátkou dobu výstavby 
lze však považovat zvýšení hlukové zátěže za akceptovatelné.  

Nejhlučnější část výstavby bude spočívat při provádění bouracích prací. Provoz jednotlivých zdrojů 
hluku bude přerušovaný a výhradně v době 7 - 21 hod.  

Další 

Záměr nebude zdrojem záření ani jiných významných emisí. 

 

5. Doplňující údaje  
Navrhovaný objekt se nachází ve stávajícím areálu farmy. Celý areál je využíván k chovu nosnic.  

Realizací záměru (výstavbou haly č.5) nedojde k zásahu do krajiny nebo jejímu negativnímu 
ovlivnění. Nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Při samotné výstavbě nedojede k významným 
terénním úpravám. 

 
 

III. 2 Fáze provozu 

1. Ovzduší   
Provoz navrhovaného záměru se projeví na kvalitě ovzduší oproti stávajícímu stavu následujícími 
vlivy: 

• navýšení projektované kapacity ustájených nosnic → navýšení emisí amoniaku (NH3), 
• navýšení související dopravy → navýšení emisí výfukových plynů z dopravy. 

 
Pro hodnocení emisí byla zpracována Rozptylová studie. Výpočet byl upraven dle změněného počtu 
chovaných zvířat a změněného počtu průjezdů vozidel. Výpočet byl proveden pomocí programu 
SYMOS´97. Výpočet je samostatnou přílohou dokumentace. 
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Pro dostatečné hodnocení (posouzení) vlivu záměru na kvalitu ovzduší v předmětné lokalitě jsou 
uvažovány následující stěžejní body znečišťování ovzduší: 

• odvod vzduchu z haly pomocí ventilátorů ve stěně haly směrem do polí (hala č. 5 uvažována 
jako plošný zdroj) a 

• provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích (liniový zdroj). 
 
Chov nosnic v hale č. 5 je nejvýznamnějším zdrojem emisí v rámci posuzovaného záměru. Ustájení 
nosnic a shromažďování trusu jsou hlavními systémy znečišťování ovzduší. Za zástupnou znečišťující 
látku i pachovou látku z chovu hospodářských zvířat je považován amoniak (NH3), neboli čpavek. 
 
Provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích produkuje škodliviny převážně z výfukových 
plynů. Charakteristickými znečišťujícími látkami z automobilového provozu jsou oxidy dusíku (NOX), 
oxid uhelnatý (CO), prachové částice frakce PM10 a benzen.  
 
Pro kvantitativní stanovení emisí znečišťujících látek byly použity následující podklady: 

• emisní faktory dle nařízení vlády č. 615/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
• emisní faktory vozidel dle výpočtového programu MEFA 06. 

 
Jako nejvýznamnější zdroj znečištění ze živočišné výroby lze považovat amoniak. Při dodržování 
zásad a zvolených technologiích, lze předpokládat velice nízké úrovně koncentrace. Z hlediska 
odbourávaní v přírodě se amoniak snadno a rychle slučuje s kysele reagujícími složkami zvláště ve 
znečištěném vzduchu. Doba setrvání amoniaku v suché atmosféře je velmi krátká (cca 7 dnů).                       
Za těchto předpokladů mohou tyto emise amoniaku v zásadě ovlivňovat pouze ovzduší pouze                         
v objektech stájí, imise v nejbližším okolí stájových objektů jsou minimální a obtížně měřitelné. Při 
dostatečném naředění v prostoru stájí tyto koncentrace neovlivní negativně zdravotní stav zvířat ani 
obsluhy. V okolním prostředí se díky dostatečnému ředění větracím vzduchem  negativním způsobem 
neprojeví. 
 
Emisní  faktory amoniaku v kg NH3/ks/rok stanoveny Nařízením vlády  č.615/2006 Sb., o  stanovení 
emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, 
příloha č.2 a to pro posuzovaný druh – „kuřice a nosnice“ následovně: 
 
Tab.7: Emisní faktory pro vyjmenované zemědělské zdroje (kg NH3  . zvíře-1 . rok-1) – nekorigované  

KATEGORIE ZVÍŘAT 
DRŮBEŽ 

Stáj 
 

Hnůj, 
podestýlka

Kejda, 
trus 

Zapravení do 
půdy Pastva Celkem 

Kuřice a nosnice 0,12 0 0,02 0,130 0 0,270 
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Tab.8: 

Referenční technologie  Ověřená snižující technologie  
Procento 
snížení emisí  
amoniaku  

Drůbež – technologie ve stájovém prostředí   

Technologie krmení a napájení bez BP  
(Biotechnologické přípravky)   Technologie krmení a napájení s BP 40 % 

 
Tab.9: Emisní faktory pro vyjmenované zemědělské zdroje (kg NH3  . zvíře-1 . rok-1) – korigované  

KATEGORIE ZVÍŘAT 
DRŮBEŽ 

Stáj 
 

Hnůj, 
podestýlka

Kejda, 
trus 

Zapravení do 
půdy Pastva Celkem 

Kuřice a nosnice 0,072 0 0,02 0,130 0 0,222 

 

Návrh zařazení stacionárních zdrojů emisí 

Zemědělské zdroje se zařazují do příslušné kategorie na základě celkové roční emise amoniaku za 
celou provozovnu (středisko). 
 
Tabulka č.10:  Celková roční emise amoniaku 

Kategorie zvířat Kapacita Celkový EF Celková roční emise amoniaku 

 počet kusů kg NH3·zvíře-1·rok-1 t/rok 

Středisko ŽV Černčice (chov nosnic)   

nosnice 197 141 0,270 53,228 

 
 
Farma pro chov nosnice – Černčice 
Chov nosnic (plošný zdroj) je dle § 4 odst. 4 písm. b) bodu 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
ve znění pozdějších předpisů, a dle bodu 1 písm. a) přílohy č. 2 nařízení vlády č. 615/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů – celková roční emise amoniaku nad 10 t NH3/rok - zařazen do kategorie 
 

velký ostatní zdroj znečišťování ovzduší 
 
Součástí záměru nejsou jiné stacionární zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší v platném znění a jeho prováděcích předpisů. 
 
Porovnání s emisními limity 
Provozovatelům středních a velkých zemědělských zdrojů je uloženo místo povinnosti dodržovat 
emisní limity povinnost plnit plán zavedení zásad správné zemědělské praxe dle § 5 odst. 8 zákona     
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, a § 5 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. Provozovatel bude mít pro 
halu č. 5 schválený plán s aplikací snižující technologie krmení s biotechnologickými přípravky. 



 

 
 
 
 
 

PRODUKCE AMONIAKU 

Stav střediska před realizací záměru 

Tab.11: Výpočet projektované celkové roční emise amoniaku pro chov (bez uplatnění snižujících technologií) 
Emisní faktor (kg NH3 na zvíře a rok) 

Stáj Kategorie zvířat Projekt. kapacita (ks) 
Stáj Hnůj, podestýlka Kejda, trus Zapravení 

do půdy Pastva Celkový EF 
Celková roční emise 

amoniaku (t) 

Areál Kuřice a nosnice 120 266 0,12 0,00 0,02 0,13 0,00 0,270 32,472

 

Tab.12: Výpočet projektované celkové roční emise amoniaku pro chov (po uplatnění snižujících technologií) 
Emisní faktor (kg NH3 na zvíře a rok) 

Stáj Kategorie zvířat Projekt. kapacita (ks) 
Stáj Hnůj, podestýlka Kejda, trus Zapravení 

do půdy Pastva Celkový EF 
Celková roční emise 

amoniaku (t) 

Areál Kuřice a nosnice 120 266 0,07 0,00 0,02 0,13 0,00 0,222 26,699

 

Stav střediska po realizací záměru 

Tab.13: Výpočet projektované celkové roční emise amoniaku pro chov (bez uplatnění snižujících technologií) 
Emisní faktor (kg NH3 na zvíře a rok) 

Stáj Kategorie zvířat Projekt. kapacita (ks) 
Stáj Hnůj, podestýlka Kejda, trus Zapravení 

do půdy Pastva Celkový EF 
Celková roční emise 

amoniaku (t) 

Areál Kuřice a nosnice 197 141 0,12 0,00 0,02 0,13 0,00 0,270 53,228

 

Tab.14: Výpočet projektované celkové roční emise amoniaku pro chov (po uplatnění snižujících technologií) 
Emisní faktor (kg NH3 na zvíře a rok) 

Stáj Kategorie zvířat Projekt. kapacita (ks) 
Stáj Hnůj, podestýlka Kejda, trus Zapravení 

do půdy Pastva Celkový EF 
Celková roční emise 

amoniaku (t) 

Areál Kuřice a nosnice 197 141 0,07 0,00 0,02 0,13 0,00 0,222 43,765

Pozn*.: V rámci produkce amoniaku není počítáno se zapravením do půdy, jelikož k zapravování trusu do půdy v rámci záměru nebude docházet. Trus bude neprodleně odvážen a zapravován na pozemcích smluvních 

odběratelů.
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Tab.15: Emise amoniaku před a po realizaci výstavby haly č.5 

Emise amoniaku při uplatnění navržených snižujících technologií BAT (t/rok) 

Před realizací výstavby haly č.5 Po realizaci výstavby haly č.5 Navýšení 

26,699 43,765 +  17,066 

 
Těchto hodnot lze dosáhnou pouze při uplatňování uvedených snižujících opatření, které budou 
součástí provozního řádu a budou dodržovány v celém rozsahu. Technologická kázeň je tedy 
základním požadavkem na bezproblémový provoz střediska živočišné výroby. 
 
 
Zápach 
 
Zápach má místní význam a je to problém který je svázán s provozováním chovu hospodářských 
zvířat a s  rozvojem venkovských obytných sídel, která se rozšířila do tradičních zemědělských oblastí.  
Zápach může být emitován stacionárními zdroji jako jsou stáje, ale může být také důležitou emisí 
během rozmetání hnoje na půdu v závislosti na použitém postupu rozmetání. Dopad zápachu se 
zvětšuje s velikostí produkční jednotky. Prach emitovaný z jednotek přispívá k přenosu zápachu.  
 
Nová úprava způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování a způsobu 
jejího zjišťování byla provedena  vyhláškou  č.362 ze dne 28. června 2006, která nabyla účinnosti od 
1. srpna 2006. Stanovení koncentrace pachových látek  se provádí u stacionárních zdrojů uvedených 
v příloze této vyhlášky postupem  stanoveným touto vyhláškou a ČSN EN 13725. 
 
V příloze této vyhlášky jsou specifikovány pouze tři skupiny zdrojů, u kterých se stanovuje 
koncentrace pachových látek  a vyplývá z ní, že se netýká stacionárních zemědělských zdrojů. 
V uvedené vyhlášce je pouze v § 1 odst. 1 uvedeno, že přípustná míra  obtěžování zápachem je stav 
pachových látek ve vnějším ovzduší, kterého je třeba dosáhnout, pokud je to běžně dostupnými 
prostředky možné, odstraněním  nebo omezením  obtěžujícího pachového vjemu. Přípustná míra 
obtěžování zápachem je podle odst. 3 překročena vždy, pokud si na obtěžování zápachem stěžuje 
písemně více než 20 osob a pokud alespoň u jednoho z provozovatelů stacionárních zdrojů bylo 
prokázáno porušení povinnosti podle zákona. 
 
Součástí dokumentace je také studie „Stanovení pásma hygienické ochrany chovu hospodářských 
zvířat“ – viz. příloha č.7. 

 

2. Odpadní  vody   
 

Technologická voda 

Při provozu haly bude vznikat oplachová  voda. Tato voda je svedena do sběrné jímky. Produkce 
oplachových vod je cca 18 m3 za rok. Sběrná jímka je v nepropustném provedení, bezodtoké. Odpadní 
vody budou odváženy na smluvní čistírnu odpadní vody nebo použity jako statkové hnojivo v souladu 
se zvláštními právními předpisy.  
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Odpadní voda sociální (splašková odpadní voda) 

Odpadní vody sociální nebudou vznikat, neboť zaměstnanci budou využívat stávající sociální zázemí. 
Počet zaměstnanců zůstane nezměněn. Nedojde tedy ke zvýšení produkce tohoto druhu odpadních 
vod. 

 

Ochrana vod 

Stavební provedení (záchytné vany, izolační nátěry,...) zajišťuje dostatečnou ochranu vod před 
znečištěním. 

 

3. Odpady   
Při provozu objektu mohou vznikat následující odpady. 

Tab.16: Odpady vznikající při provozu 

Číslo 
odpadu 

Druh odpadu (zkráceně) Kategorie Množství 
(t.rok-1) 

Pozn. 

02 01 01 Kaly z praní a čištění O 0,05  
02 01 02 Odpady živočišných tkání O 0,15  
13 05 01* Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje N 0,1  
13 05 02* Kaly z odlučovačů oleje N 0,1  
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,5  
15 01 02 Plastové obaly O 0,5  
15 01 03 Dřevěné obaly O 0,1  
15 01 04 Kovové obaly O 0,1  
15 01 04 Kovové obaly znečištěné škodlivinami O/N 0,05  
15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 

olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

N 0,05  

18 02 02* Odpady, na jejichž sběr a ustraňování jsou kladeny 
zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce 

N 0,5  

18 02 03 Odpady, na jejichž sběr a ustraňování nejsou 
kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci 
infekce 

O 0,5  

18 02 05* Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo 
tyto látky obsahující 

O 0,05  

20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 0,01  
20 03 01 Směsný komunální odpad O 12  

Pozn.: Množství odpadů je odhadnuto na předpokládanou skutečnost.  

 

S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, v souladu se zákonem č. 185/01 Sb.                   
a jeho prováděcími předpisy v aktuálním znění. Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných 
vlastností. Přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití. 
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Nebezpečné odpady budou umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech tak, aby škodliviny 
obsažené v odpadech nemohly unikat do okolního prostředí. Po naplnění nádob jsou nebezpečné 
odpady přemístěny do stávajícího centrálního shromažďovacího místa zabezpečeného proti úniku 
škodlivin do okolí. Odpady budou následně předány oprávněné osobě k zákonnému využití nebo 
odstranění podle skutečných vlastností odpadu.  

Všechny odpady budou shromažďovány vytříděné podle druhů. 

Navržené shromažďování odpadů je odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu životního 
prostředí. Odpady budou předány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob 
budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. 

Odpady je možné z hlediska jejich potenciálního vlivu rozdělit na odpady: 

 

Tab.17: Pevné odpady s nebezpečnými vlastnostmi 

Číslo 
odpadu 

Druh odpadu (zkráceně) Kategorie Množství 
(t.rok-1) 

Pozn. 

13 05 01* Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje N 0,1  
15 01 04 Kovové obaly znečištěné škodlivinami O/N 0,05  
15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 

olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné NL 

N 0,05  

18 02 02* Odpady, na jejichž sběr a ustraňování jsou kladeny 
zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce 

N 0,5  

18 02 05* Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo 
tyto látky obsahující 

O 0,05  

20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 0,01  

 

Tab.18: Pevné odpady bez nebezpečných vlastností 

Číslo 
odpadu 

Druh odpadu (zkráceně) Kategorie Množství 
(t.rok-1) 

Pozn. 

02 01 01 Kaly z praní a čištění O 0,05  
02 01 02 Odpady živočišných tkání O 0,15  
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,5  
15 01 02 Plastové obaly O 0,5  
15 01 03 Dřevěné obaly O 0,1  
15 01 04 Kovové obaly O 0,1  
18 02 03 Odpady, na jejichž sběr a ustraňování nejsou 

kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci 
infekce 

O 0,5  

20 03 01 Směsný komunální odpad O 12  

 
Toto rozdělení odpadů podle jejich fyzikálně chemických vlastností je provedeno s ohledem na 
stávající předpokládané činnosti v rámci záměru. Odpady mohou mít jako determinující nebezpečné 
vlastnosti – H5 škodlivost zdraví, H13 schopnost uvolňovat  nebezpečné látky  do životního prostředí 
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při nebo po jejich odstranění (kromě jiných - tyto nebezpečné vlastnosti však budou tzv. převažujícím 
nebezpečím). S ohledem na tyto dominantní nebezpečné vlastnosti budou umístěny jednotlivé typy 
odpadů v prostorách určených pro soustřeďování těchto odpadů, a to v oddělených vyhrazených                   
a zvlášť označených částech těchto prostor. 
Odpady budou umístěny v uzavíratelných obalech nebo kontejnerech nepropustných pro škodliviny 
obsažené v odpadu a s dostatečnou rezistencí vůči materiálu odpadu. Konkrétní materiál obalu musí 
být volen s ohledem na skutečné vlastnosti odpadu z hlediska chemického, fyzikálního (skupenství)                
a požárního. 
Pevné odpady bez nebezpečných vlastností (obaly) budou shromažďovány na zvláštním vyhrazeném 
místě. 
Veškeré odpady budou předávány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob 
budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude zaznamenáno 
v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo Evidenčním listem pro přepravu 
nebezpečných odpadů. 
Provoz bude ošetřen souhlasem oprávněných orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy 
(souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady). 
Vznikající statková hnojiva  (drůbeží trus, oplachové vody s obsahem trusu) budou dále poskytována 
smluvním odběratelům k přímé aplikaci na zemědělskou půdu jako hnojivé látky (nebo skladování pro 
potřeby následné aplikace) v souladu se zvláštními předpisy. Nebude s nimi nakládáno v režimu 
odpadového hospodářství. Provozovatel nebude aplikovat statková hnojiva na vlastní pozemky. 

 

4. Ostatní   
Hluk 

Emise hluku ve fázi provozu jsou řešeny samostatnou akustickou studií s ohledem na předpokládaný 
vliv na stávající hlukovou situaci v lokalitě. Hluková studie zpracovaná pro původní záměr je 
s ohledem na snížení celkové emise hluku a výsledky původní hlukové studie použitelná i pro 
změněný záměr.   

  

Další 

Záměr nebude ve fázi provozu  zdrojem záření ani jiných významných emisí.  

 

5. Doplňující   údaje   
Provoz nezasáhne krajinu, nedotkne se významným způsobem faktoru pohody. V lokalitě nejsou 
zasaženy vzrostlé dřeviny. Investor zajistí výsadbu stromů a keřů tak, aby areál farmy byl ozeleněn 
souvislou výsadbou dřevin minimálně po celém obvodu. 
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ČÁST C   
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

C.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 
Posuzovaný záměr se nachází cca 500 m východně od obce Černčice. Situován je ve stávajícím areálu 
zemědělského družstva v blízkosti železniční zastávky Veltěže. Posuzovaná lokalita není součástí 
žádného zvláště chráněného území dle zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném 
znění. 

Obr. č. 6: Umístění záměru 

 
Zdroj: www.mapy.cz 

 

Krajina, způsob jejího využívání 

Řešené území náleží do níže uvedeného geomorfologického členění, z něhož nejužším označením je 
Lenešický úval. Okrsek Lenešický úval leží ve střední části Hazmburské tabule. Je to protáhlá erozní 
sníženina v tektonicky pokleslém zlomovém pásmu na turonských až koniackých slínovcích                         
a vápnitých jílovcích. Charakteristická je mělkými a rozevřenými údolími Ohře a přítoků s výraznými 
nivami a středopleistocenními terasami. Úval je nepatrně až málo zalesněn. 
 
Z hlediska utváření povrchu terénu se lounský okres vyznačuje velmi různorodými poměry. Terén je 
plochý, velmi málo členitý a je tvořen velmi svažitými členitými polohami. Pahorkatina Perucké 
stupňoviny zabírá střední úsek východní části okresu. Na severu je ohraničena tokem Ohře, na jihu 
přechází jednak v plošinu Slánskou, jednak ve vrchovinu Džbánu.  
Směrem k západu vybíhá úzkým klínem, na východ pokračuje až za hranice okresu. Tato oblast je 
charakterizována řadou terénních stupňů, které se zvedají od nejníže položených míst při Ohři směrem 
k jihu. Jejich vznik je vysvětlován poklesem jednotlivých zlomových ker křídové tabule při 
třetihorních horotvorných pohybech, při nichž se dostaly na povrch vedle tvrdých opukových 
materiálů i horniny měkčí - slín, pískovce vystupující na zlomových plochách. Pískovce byly také 
později denudovány erozivní činností vody v údolí vodních toků směřujících severním směrem, 
zatímco tvrdší opukové zvětraliny se zachovaly v podobě hřbetů. Nejnižší nadmořská výška je v 
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povodí Ohře - 160 m. Odtud terén stoupá směrem k jihu stupňovitě až na výšku kolem 360 m. 
Průměrná nadmořská výška celé oblasti je asi 260 m. Převládají severní a jižní expozice svahů. Jižní 
svahy jsou téměř vždy velmi mírné, severní expozice svahů se vyznačují na četných místech větším 
sklonem. Původní více členitý povrch byl ve čtvrtohorách zarovnán eolickými nánosy, takže v dnešní 
podobě převládají mírné formy reliéfu s malými výškovými rozdíly. Území je charakterizováno slabě 
členitým povrchem plošiny v průměrné nadmořské výšce 320 m. 
 
Geologická stavba zájmové oblasti 
Geologický vývoj území okresu Louny je velmi pestrý a tektonicky komplikovaný. Jsou zde 
zastoupeny všechny základní stratigrafické jednotky Českého masívu: proterozoikum, paleozoikum, 
mesozoikum, terciér a kvartér.  
 
Krystalinikum je zastoupeno svrchnoproterozoickými horninami a v celém okrese tvoří hlavní skalní 
fundament. Na většině území je však překryto mladšími sedimentárními uloženinami . 
 
Paleozoikum, které vychází na povrch, představují soubory sedimentů karbonského a hlavně 
permského stáří. Horniny mladšího paleozoika se vyskytují na celém území okresu a jsou součástí 
výplně kladensko-rakovnické pánve. Sedimenty sladkovodních jezer a močálů přímo nasedají na 
zvrásněné a stabilizované krystalinické podloží. Karbon zastupují uhlonosné sedimenty svrchního 
šedého souvrství (prachovce, jílovce, pískovce, arkózy, kounovská uhelná sloj). Permské sedimenty 
jsou součástí spodního červeného souvrství (červeně zbarvené jílovce, prachovce, arkózové pískovce  
a slepence).  
 
Mesozoikum je zachováno v severozápadní a severovýchodní části okresu. Bazální sedimenty 
svrchnokřídového období (pískovce, slepence, jílovce) náleží perucko-korycanskému souvrství 
cenomanského stáří. Spodní část souvrství tvoří sladkovodní sedimenty jezer a řek, které se nacházejí 
v jižním okolí Loun. Vyšší sedimenty představují sedimenty mělkého příbřežního moře (korycanské 
vrstvy). Rychlé prohloubení moře a sedimentace slínovců a prachovců je charakteristická pro 
bělohorské souvrství (spodní turon a nižší část středního turonu) a mladší jizerské souvrství (střední 
turon až nižší část svrchního turonu). Na sedimenty jizerského souvrství nasedají slínovce s polohami 
vápenců teplického souvrství (svrchní turon). Největším přirozeným odkryvem je kysterská skála na 
pravém břehu Ohře. Kystra je typovou lokalitou hranice mezi jizerským a teplickým souvrstvím. Další 
typovou lokalitou je vývoj březenského souvrství (coniak), který je odkryt v pravém břehu Ohře u 
Března. Sedimenty jizerského souvrství jsou vidět v korytě řeky (jsou známé pyritizovanými 
zkamenělinami), celý sráz pak tvoří slínovce březenského souvrství.  
 
Terciér je zastoupen sedimenty říčního původu, pánevními uloženinami a vulkanity. V pruhu cca od 
Rakovníka po Želeč se nacházejí štěrky, písky a jíly miocénního stáří, které dokumentují směr toku 
třetihorní řeky do oblasti velkého jezera mezi Žatcem a Chomutovem (severočeská pánev). Jezerní 
sedimentace v této oblasti započala už v paleogénu bazálním souvrstvím kaolinických písků, pískovců. 
Hlavní výplň pánve tvoří neogenní mostecké souvrství s jíly, písky a hnědouhelnými slojemi (mezi 
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Podbořany a Postoloprty). V jihozápadním cípu okresu jsou pánevní sedimenty překryty vulkanickými 
horninami stratiformní sopky Doupovské hory (tefrity, leucitity, pyroklastika). Vulkanity Českého 
středohoří zastupují známé kopce jako je např. Raná a Číčov, které se vyskytují hlavně v severním 
okolí Loun.  
 
Kvartér představují, vedle hlín a svahovin, hlavně uloženiny řeky Ohře (terasy písků, jílů a štěrků)                 
a větrnou činností vzniklé návěje spraší a sprašových hlín. 
 
Podle geomorfologického členění se posuzovaná oblast řadí do následujících jednotek: 
 
Provincie   Česká vysočina 
Soustava (subprovincie) Česká tabule 
Podsoustava (oblast)  Středočeská tabule 
Celek     Dolnooharská tabule 
 
Dle geomorfologických celků nižších jednotek 
Celek    Dolnooharská tabule 
Podcelek   Hazmburská tabule 
Okrsek    Lenešický úval 

 

 

C.2 Charakteristika současného stavu život. prostředí v dotčeném 
území 

C.2.1 Klimatické podmínky 
 
Zájmová oblast se nachází v nadmořské výšce přibližně 190 m. Pro tuto oblast jsou příznačné středně 
silné přízemní teplotní inverze a relativně silné regionální teplotní inverze. Tab. č. 4. udává 
dlouhodobé průměrné hodnoty teplotní bilance a množství srážek z meteorologické stanice v 25 km 
vzdálených Doksanech. 
 
Tab.19: Dosažené průměrné teplotní hodnoty 

Zdroj: www.chmi.cz 

V ČR se vyskytují tři klimatické oblasti: teplá, mírně teplá a chladná. Posuzovaná lokalita spadá podle 
E. Quitta do oblasti teplé s označením T2. Charakteristiku této oblasti udává tab. č. 5. Dotčená oblast 

Měsíc 
Meteorolog. stanice 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Rok 

 Průměrná teplota vzduchu [°C] (podle ČHMÚ)  
Doksany -2,0 -0,2 3,7 8,5 13,4 16,8 18,1 17,4 13,5 8,5 3,7 0,0 8,5 

 Průměrný úhrn srážek [mm] (podle ČHMÚ)  
Doksany 20,4 19,2 22,7 32,8 55,2 56,5 59,8 63,0 41,0 29,9 31,3 24,0 455,9
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je charakteristická dlouhým létem, teplým a suchým, velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až 
mírně teplým jarem i podzimem. Krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi 
krátkým trváním sněhové pokrývky. 
 

Tab.20: Klimatické ukazatele dotčené oblasti 

Klimatické ukazatele oblasti T2 Prům. hodnoty za rok 
Počet letních dnů 50-60 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 160-170 
Počet mrazivých dnů 100-110 
Počet letních dnů 30-40 
Průměrná teplota v lednu -2°C až -3°C 
Průměrná teplota v červenci 18°C až 19°C 
Průměrná teplota v dubnu 8°C až 9°C 
Průměrná teplota v říjnu 7°C až 9°C 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90-100 [mm] 
Srážkový úhrn ve vegetačním období 350-400 [mm] 
Srážkový úhrn v zimním období 200-300 [mm] 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40-50 
Počet zamračených dnů v roce 120-140 
Počet jasných dnů v roce 40-50 

 

C.2.2 Ovzduší 
Ve sledované širší oblasti patří k největším znečišťovatelům ovzduší elektrárny společnosti ČEZ - 
Prunéřov (cca 43 km), Tušimice (cca 37 km) a Počerady (cca 15 km) nebo výtopna Louny (ENERGIE 
Holding), ležící ve vzdálenosti přibližně 5,5 km od záměru. V zájmové užší lokalitě vzniká znečištění 
ovzduší především výfukovými plyny z automobilové dopravy, méně pak ze stacionárních zdrojů 
(vzduchotechnik apod.). Tato problematika je řešena samostatným dokumentem – výpočtem imisní 
zátěže. 
 

Tab.21: Emise hlavních znečišťujících látek v okrese Louny 

TZL SO2 NOx CO VOC NH3 Okres Louny 2007 
[t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] 

REZZO 1 492,9 8559,4 15215,8 1639,7 947,6 72,5 
REZZO 2 27,6 34,8 41,1 16,9 19,5 68,1 

REZZO 3 151,7 308,6 92,2 909,1 182,7 - 

REZZO 1 - 3 672,2 8902,8 15349,1 2565,7 1149,8 140,6 
Zdroj: www.chmi.cz 

 

C.2.3 Voda 
V blízkosti záměru se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje. 
Povrchová voda 
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Celé území je odvodněno řekou Ohře, která protéká od západu k východu, přibližně 1 km SZ směrem 
od záměru. Řeka pramení v Bavorsku, v přírodní rezervaci Smrčina, v nadmořské výšce 752 m a vlévá 
se do Labe u Litoměřic v nadmořské výšce 140 m. Celková délka Ohře na území ČR činí 256 km s 
plochou povodí 5614 km2. Jedná se o vodohospodářsky významný tok s vodou mimopstruhovou. Řeka 
se vyznačuje velkou rozkolísaností průtoků a jejich rychlými změnami. Průměrný průtok u ústí činí 38 
m2.s-1. Koryto řeky je v okolí tvořeno četnými meandry. 
 
Východním směrem ve vzdálenosti cca 500 m od záměru protéká Smolnický potok (ID 
hydrologického povodí 113040180) směrem z jihu na sever, který ústí do řeky Ohře u obce Obora. Na 
Smolnický potok je ramenem o délce cca 200 m napojen Podhrázský rybník, ležící cca 450 m 
V směrem od záměru. 
 
Zájmová oblast se svou polohou nenachází v žádné Chráněné oblasti přirozené akumulace 
povrchových vod (CHOPAV). Základní charakteristiku dané oblasti s pohledu povrchových vod 
udává tab. č. 22. 
 

Tab.22: Charakteristika lokality – vody povrchové 

ID hydrologického povodí: 113040090 
Číslo hydrologického pořadí: 1-13-04-009/0 
ID toku: 139660000100 
Název toku: Ohře 
ID hrubého úseku toku: 1436000 
Horní styčník - řkm: 50 
Dolní styčník - řkm: 48 
Délka údolnice: 2,19 km 
Povodí 3.řádu: Ohře od Chomutovky po Ústí 
Oblast povodí: Oblast povodí Ohře a Dolního Labe 
ID koordinační oblasti: 5300 
Název koordinační oblast: Ohře a dolní Labe 
ID oblasti SUBUNIT: 5300 
ID metadat: VUV_DBVTOK_20060406 

Zdroj: http://heis.vuv.cz 

 

Podzemní voda 
 
Podle hydrogeologického členění území ČR spadá zájmová oblast do hydrogeolog. rajónu 4540 - 
Ohárecká křída. Zájmová oblast se svou polohou nenachází v žádné Chráněné oblasti přirozené 
akumulace podzemních vod (CHOPAV).  
 

Tab.23: Charakteristika lokality – vody podzemní 

Rajony základní vrstvy 
ID hydrogeologického rajonu: 4540 
Název hydrogeologického rajonu: Ohárecká křída 
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Plocha hydrogeologického 
rajonu: 476,23 km2 

Oblast povodí: Ohře a Dolní Labe 
Hlavní povodí: Labe 

Skupina rajonů: Křída Ohře a středního Labe po 
Litoměřice 

Geologická jednotka: Sedimenty svrchní křídy 
1. vrstevní kolektor 
ID hydrogeologického rajonu: 4540 
Litologie: prachovce 
Křídové souvrství: bělohorské 
Stratigrafická jednotka: spodní turon 
Dělitelnost rajonu: nelze dělit 
Mocnost souvislého zvodnění: 15 až 50 m 
Hladina: napjatá 
Typ propustnosti: průlino-puklinová 
Transmisivita: střední 1.10-4-1.10-3 m2/s 
Mineralizace: >1 g/l 
Chemický typ: Ca-Mg-HCO3- SO4 

Zdroj: http://heis.vuv.cz 

 

C.2.4 Půda 
Terén záměru je rovinatý, jeho širší okolí je mírně vlnité, geologické poměry lounského okresu jsou 
však velmi pestré. Setkáváme se zde s horninami téměř všech geologických útvarů od nejstarších 
hlubinných vyvřelin až po nejmladší holocenní náplavy. Substrát tvoří druhohorní vápnité jíly, slíny             
a slínovce. Půdy jsou karbonátové pelické černozemě, které na slabším sprašovém pokryvu přecházejí 
v karbonátové černozemě. Na rovinách a dnech plochých sníženin se objevují černicové černozemě až 
pelické černice, v nivách se vyvinuly vápnité černice. Půdy jsou tedy extrémně těžké, jílovité                        
a vápnité. 

 

C.2.5 Krajina, způsob jejího využívání 
Předmětná a posuzovaná lokalita odpovídá svým charakterem realizaci záměru. Jedná se                          
o zemědělskou oblast. 

 

C.2.6 Chráněná území  
Záměr se nenachází v žádné CHOPAV ani v ochranném pásmu vodního zdroje, v ochranném pásmu 
kulturní památky, památkové rezervaci, památkové zóně. 

Přírodní památky 
V těsném okolí záměru se nenachází žádná přírodní památka, která by mohla být záměrem ovlivněna. 
 
V širším pohledu se nachází: 
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NPP Velký vrch – vzdálena cca 2,3 km SZ směrem od záměru. 
PP Štola Stradonice – vzdálena cca 7,5 km V směrem od záměru. 
PP V hlubokém – vzdálena cca 8 km V směrem od záměru. 
PP Březno u Postoloprt – vzdálena cca 8,5 km Z směrem od záměru. 
PP Koštice – vzdálena cca 8,5 km SV směrem od záměru. 
 
NPP Velký vrch je nízký zalesněný kuželovitý vrch se stepními partiemi. Jedná se o jedinou lokalitu 
v SZ Čechách, vyhlášenou za účelem ochrany stanovišť teplomilných hub mediteránního typu, zvláště 
hřibů a muchomůrek. Celkem je zde udáváno na 166 druhů makromycet. Chráněné území bylo 
vyhlášeno v roce 1989 na výměře 24,99 ha. 
 
PP Štola Stradonice vznikla v roce 2000 na ploše 10,05 ha. Posláním této PP je především ochrana 
zimoviště ohrožených netopýrů. 
 
PP V hlubokém byla vyhlášena v roce 1970 na rozloze 3,79 ha. Důvodem vyhlášení byla ochrana 
společenstva listnatého lesa s převažujícím dubem a bohatým bylinným patrem na opukovém 
podkladu. 
 
PP Březno u Postoloprt je unikátní vrstevní sled slínovce svrchní křídy s bohatou fosilní faunou. PP 
byla zřízena roku 1998 s rozlohou 1,76 ha. 
 
PP Koštice je mimořádně cenná lokalita z hlediska výskytu slanomilných rostlin, ojedinělá na území 
ČR. PP Koštice byla vyhlášena v roce 1989 a rozkládá se na ploše 1,94 ha. 
 
Přírodní rezervace 
V těsném okolí záměru se nenachází žádná přírodní rezervace, která by mohla být záměrem ovlivněna. 
 
V širším pohledu se nachází: 
NPR Oblík – vzdálena cca 6,5 km SZ směrem od záměru. 
NPR Raná – vzdálena cca 8 km SZ směrem od záměru. 
 
NPR Oblík byla zřízena na ploše 20,5 ha v roce 1967. Jedná se o dominantní vrch (509 m) okrsku 
Chožovské středohoří. Oblík je výrazný suk ve tvaru komolého kužele, elipsovitě protaženého ve 
směru JZ-SV, budovaný nefelitickým bazanitem. Oblík je modelovým územím pro studium skalní a 
stepní vegetace. Existují zde určité vegetační jednotky, lišící se od sebe např. průměrnou druhovou 
pestrostí. NPR Oblík se nachází na území CHKO České středohoří. 
 
NPR Raná je bezlesá JZ část trojvrcholového masivu (457 m) nad stejnojmennou obcí ve výšce 307 – 
406 m.n.m. NPR byla zřízena v roce 1951 na výměře 9,3 ha. Raná je mezinárodně významnou 
ukázkou dochovaných zbytků xerotermních travinných společenstev s kavyly a s výskytem kriticky 
ohroženého ovsíře stepního. NPR Raná se nachází na území CHKO České středohoří. 
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Chráněné krajinné oblasti 

 

Chráněné krajinné oblasti 

Předmětný záměr se nachází cca 4 km jižně od hranic IV. zóny CHKO České středohoří – viz obr. č. 2  

Obr.7: CHKO 

 
Zdroj: http://mapy.nature.cz 

 

Chráněná krajinná oblast České středohoří 
 
CHKO České středohoří je obecně definováno jako mladotřetihorní vulkanické pohoří s výskytem 
cenných lesních a stepních lokalit, v kontrastu s rozlehlými povrchovými lomy, zemědělskými a 
průmyslovými aglomeracemi. CHKO České středohoří byla vyhlášena v roce 1976. Svou rozlohou 
1063 km2 zaujímá převážnou část stejnojmenného geomorfologického celku (1265 km2). Je druhou 
největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice. 
 
Mezinárodně významné části přírody 
Předmětný záměr se nachází přímo v západní části zóny zvýšené péče o krajinu – Mezinárodně 
významné části přírody (MVČP) podle Rady Evropy EECONET – území – viz obr. č. 3. Dále pak cca 
0,8 km V směrem od předmětného záměru prochází koridor MVČP podle Rady Evropy EECONET. 
Další lokalitou je Lenešický rybník, MVČP EU Corine Biotopes - území, vzdálený přibližně 7,5 km 
směrem na SZ. Přibližně stejným směrem, ve vzdálenosti cca 6,5 km, se nachází další MVČP podle 
Rady Evropy EECONET – území, značená jako Oblík – Raná. Uvnitř této lokality se nachází MVČP 
EU Corine Biotopes – území, značená jako lokalita Oblík. 
 

Obr.8: MVČP 
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Zdroj: http://mapy.nature.cz 

 

Evropsky významné lokality 
 
V žádné EVL se předmětný záměr přímo nenachází – viz obr. č. 4. Nejblíže k záměru se nachází 
Evropsky významná lokalita Ohře. Tato EVL se nachází podél řeky Ohře, tedy ve vzdálenosti cca 1 
km od záměru. Další EVL jsou Blšanský chlum, ležící přibližně 1,75 km JZ směrem od předmětného 
záměru a EVL Velký vrch - Černodoly, nacházející se cca 2,3 km SZ směrem. Poslední EVL je 
lokalita V hlubokém, vzdálená přibližně 7,7 km V směrem od předmětného záměru. 

Obr.9: EVL 

 
Zdroj: http://mapy.nature.cz 

Tab.24:  Evropsky významná lokalita Ohře 

Kód lokality: CZ0423510 
Biogeografická oblast: kontinentální 
Rozloha lokality: 506,9111 ha 
Navrhovaná kategorie 
zvláště chráněného území: PP 

Druhy: 
bolen dravý (Aspius aspius) 
losos atlantský (Salmo salar) 
velevrub tupý (Unio crassus) 

Kraj: Ústecký kraj 

 

Tab.25:  Evropsky významná lokalita Blšanský chlum 
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Kód lokality: CZ0423201 
Biogeografická oblast: kontinentální 
Rozloha lokality: 18,4263 ha 
Navrhovaná kategorie 
zvláště chráněného území: PP 

Druhy: přástevník kostivalový * 
Kraj: Ústecký kraj 
Katastrální území: Blšany u Loun, Chlumčany u Loun 
(symbol * označuje prioritní druhy)  

 

Tab.26:  Evropsky významná lokalita Velký vrch - Černodoly 

Kód lokality: CZ0420165 
Biogeografická oblast: kontinentální 
Rozloha lokality: 87,4069 ha 
Navrhovaná kategorie 
zvláště chráněného území: NPP 

Typy přírodních 
stanovišť: 

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny 
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích 
91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy 

Kraj: Ústecký kraj 
Katastrální území: Louny, Nečichy, Vršovice u Loun 
(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) 

 

Tab.27:  Evropsky významná lokalita V hlubokém 

Kód lokality: CZ0420013 
Biogeografická oblast: kontinentální 
Rozloha lokality: 23,4725 ha 
Navrhovaná kategorie 
zvláště chráněného území: PP 

Typy přírodních 
stanovišť: 

40A0 - Kontinentální opadavé křoviny 
6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 
8160 - Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně 
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 
9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 

Kraj: Ústecký kraj 
Katastrální území: Peruc, Stradonice u Pátku 
(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) 
 
 
Ptačí oblasti 
Posuzovaný záměr se nenachází v žádné PO ani v jejím těsném okolí.  
Nejbližší PO jsou: 
Křivoklátsko – vzdálené cca 24 km J směrem. 
Nádrž vodního díla Nechranice – vzdálená cca 32 km Z směrem. 
Novodomské rašeliniště – Kovářská – vzdálené cca 36 km SZ směrem. 
Východní Krušné hory – vzdálené cca 36 km S směrem. 
Doupovské hory – vzdálené cca 39 km Z směrem. 

C.2.7 Fauna a flóra  
Fauna a flora v posuzované lokalitě neobsahuje chráněné prvky. V okruhu 2 km se vyskytuje několik 
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lokalit s výskytem chráněných rostlin a živočichů. Tyto lokality jsou popsány v předcházející kapitole. 
Zájmová plocha se nenachází v obci, ale nachází se v areálu zemědělského družstva, tedy v oblasti 
silně ovlivněné lidskou činností. 
 
Z charakteru oblasti se dá předpokládat výskyt především: 
 
Fauna 
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 
Předpokládány pouze přelety. Zájmové území postrádá prostory vchodné k reprodukci druhu, 
nedochází k rušení žádného objektu, vhodného pro hnízdění. 
 
Zlatohlávek (Oxythyrea funesta) 
Předpokládaný sporadičtější výskyty na květech z důvodu potravního výskytu. Prostory vhodné k 
reprodukci (trouchnivějící stromy apod.) se v zájmovém území nenacházejí. 
 
Čmelák (Bombus agrorum), Čmelák skalní (Bombus lapidarius), Čmelák zemní (Bombus terrestris) 
Všechny výše uvedené druhy čmeláků patří k pravidelným návštěvníkům květů, bez výraznější 
preference výskytu, předpokládané vesměs potravní výskyty. 
 
Flora 
Převážná část nezastavěné plochy areálu je zatravněna. Jde o nálety černého bezu, bříz a dalších 
běžných dřevin a vytrvalých plevelů. Na vlastní lokalitě záměru se nejedná o výskyt kvalitních dřevin 
stromového ani keřového patra. 
 

C.2.8 Územní systém ekologické stability a krajinný ráz  
Pojmy: 
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí 
krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií – tj. podle rozmanitosti 
potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě jejich prostorových vazeb a 
nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridorů a 
minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu krajiny a společenských limitů a záměrů určujících 
současné a perspektivní možnosti kompletování uceleného systému (Míchal I., 1994). Dle zákona č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je územní systém ekologické stability 
krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, 
které udržují přírodní rovnováhu. 
 
Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje existenci 
druhů nebo společenstev rostlin a živočichů. 
Biokoridor je část krajiny, která spojuje biocentra a umožňuje organismům přechody mezi biocentry. 
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Interakční prvky jsou základní stavební částí ÚSES na lokální úrovni. Jsou to ekologicky významné 
krajinné prvky a ekologicky významná liniová společenstva, vytvářející existenční podmínky 
rostlinám a živočichům, významně ovlivňující funkce ekosystémů krajiny. 
 
Významnými krajinnými prvky (dále jen VKP) vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, podle ustanovení § 3b jsou lesy, rašelinitě, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. 
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný 
krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště 
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné 
plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. 
 
Registrované významné krajinné prvky, tj. ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné 
části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. 
 
Uzemní systém ekologické stability - vztaženo k záměru 
 
Samotný předmět zájmu se nachází v bioregionu 1.2 Plošiny na slínech v suché oblasti 2. v.s. (dle 
Biog. členění ČR, II. díl, Culek), číslo -2RB , biochora 1535, provincie 1 – viz obr. č. 5. 
 
Plošiny na slínech v suché oblasti 2. vegetačního stupně se nacházejí v západním Polabí. Jsou tvořeny 
9 středně velkými segmenty, ležícími v rovině na obou březích Ohře, kde se střídají se sprašovými 
plošinami. Reliéf má většinou charakter velmi slabě zvlněné roviny se širokými a plochými malými 
depresemi a plochými pahorky s výškou do 30 m. Nivy typických malých toků jsou středně široké a 
nevýrazné, neboť se ničím příliš neliší od okolních plošin.  
 

Obr.10: USES širší zájmové oblasti 

 
Zdroj: http://egis.uur.cz/uses/default.aspx 

C.2.9 Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství 
Uvažovaná lokalita se nenachází v žádném chráněném ložiskovém území. Nejbližší ložiskově 

Záměr
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chráněná území jsou Kystra (ve vzdálenosti cca 2,5 km V směrem), Orasice (cca 3 km SV směrem)            
a Zeměchy (cca 4,7 km Z směrem). 
 
V posuzované lokalitě se podle geologické mapy, znázorňující hlavní geologické jednotky vystupující 
na povrch, nachází mezozoické horniny - písčité slínovce až jílovce spongilitické, místy silicifikované 
(opuky). 
 
Mechanické narušení horninového prostředí 
Mechanické narušení horninového prostředí ve sledované oblasti dosahuje III. stupně, což znamená, že 
se zde vyskytují oblasti s aktivními svážnými terény menších rozměrů. Mohou do nich zasáhnout 
krasové a pseudokrasové terény s rizikem propadnutí povrchu. Zrychlená eroze na svazích, občasná 
rychlejší sedimentace ve vodních nádržích. 
 
Chemické narušení horninového prostředí 
Chemické narušení horninového prostředí v širší oblasti dosahuje V. stupně, což značí katastrofické 
znečištění podzemních a povrchových vod rizikovými prvky a výskyt nadlimitních koncentrací. Pro 
tento stupeň narušení je typické postižení půd atmosférickou depozicí a dosažení značného stupně 
radonového rizika. 
 

C.2.10 Architektonické a jiné historické památky 
 
V blízkosti záměru se nenacházení architektonické ani jiné historické památky, které by mohli být 
záměrem ovlivněny. Záměr se nenachází v žádném ochranném pásmu kulturní památky, památkové 
rezervaci ani památkové zóně. Z nejvýznamnějších památek v okolí lze jmenovat: 
 
Zámek Vršovice 
Zámek byl vybudován v letech 1735 až 1736 v místě původní tvrze. Jedná se o čtyřkřídlý patrový 
objekt kolem čtvercového nádvoří, s hlavním polokruhovým portálem z roku 1629. V ose severního 
křídla se nachází dvoupatrová hranolová věž s cibulovitou bání. Zámek je vzdálen od předmětného 
záměru cca 1,4 km SZ směrem. 
 
Kostel sv. Vavřince (Černčice) 
Původně románská tribunová svatyně z 12. století na výrazné vyvýšenině nad pravým břehem Ohře 
byla rozsáhle barokně přestavěna kolem roku 1779. Z nejstaršího období se zachovala část zdiva lodi  
a věže. Kostel sv. Vavřince v Černčicích je od předmětného záměru vzdálen cca 1,3 km Z směrem. 
 
Kostel sv. Kateřiny (Obora) 
Kostel zmiňují listiny z let 1363 a 1384. Pravděpodobně v 16. století byla u něj postavena mohutná 
hranolová věž s výraznými kordonovými římsami, bosovanými nárožími a velkými zvukovými okny. 
Roku 1731 nahradil původní stavbu nový kostel, který zřejmě využil část starších konstrukcí. Kostel 
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se dočkal roku 2008 důkladné opravy a nachází se cca 1,5 km S směrem od předmětného záměru. 
 

C.2.11 Obyvatelstvo 
Obyvatelstvo nebude předmětným záměrem ovlivněno. Záměr se nachází cca 500 m V směrem od 
obce Černčice. 
 

Tab.28: Obyvatelstvo 

Název Černčice 
ZUJ: 542628 
ID obce: 2004 
Statut: Obec 
Počet částí: 1 
Katastrální výměra: 279 ha 
Počet obyvatel: 1473 
Z toho v produkt. věku: 917 
Průměrný věk: 35,6 

Zdroj: http://www.mesta.obce.cz 
 
 

C.2.12 Hmotný majetek 
V okolí realizovaného záměru se nevyskytuje hmotný majetek vyžadující zvláštní ohledy. 

 

C.3 Celkové zhodnocení kvality život. prostředí v dotčeném území 
z hlediska jeho únosného zatížení 
 
Zájmová lokalita má charakter zemědělsky využívané plochy – rostlinné, živočišné. Životní prostředí 
je celkově na uspokojivé úrovni a záměrem nemůže dojít k rozhodující změně ŽP.  
 
Záměr je situován do území, které dle územního plánu odpovídá posuzované aktivitě. Kvalita 
životního prostředí na lokální úrovni odpovídá funkčnímu využití území. Činnost v tomto území 
odpovídá jeho charakteru. Znamená to, že se nejedná o území přírodovědně cenné, respektive 
krajinářsky zajímavé. Záměrem nedojde k narušení soustředěné obytné zástavby (hluk, emise, 
doprava). Plochy v okolí jsou využívány zemědělsky, v širším okolí se vyskytuje řada přírodně 
cenných lokalit, včetně chráněné krajinné oblasti České středohoří. 
 
Předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek životního prostředí neměl výrazněji 
ovlivnit stávající parametry životního prostředí. 
 
Životní prostředí a jeho jednotlivé složky v dotčeném území jsou schopné bez významného omezení 
akceptovat realizaci záměru v navrženém rozsahu. Stávající kvalita oblasti plně odpovídá realizaci 
záměru. Zpracovateli oznámení nejsou známy na základě dostupných informací žádné skutečnosti, 
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které by omezovaly realizaci záměru z hlediska potřeb zvýšené ochrany životního prostředí.                           
 
Z hlediska imisní zátěže ovzduší je, vzhledem k zanedbatelným příspěvkům záměru emisemi 
škodlivin, území schopné záměr akceptovat bez sledovatelných změn kvality ovzduší. 
 
Travní společenstva a rostlinné prvky působí v krajině jako stabilizační prvek (funkce protierozní, 
hydrologická, stabilizační, estetická). Proto je nutné brát na porosty zřetel a zachovat je nebo 
obnovovat – zvláště pak i po provedení záměru. 
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU 
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a 
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

Fáze výstavby 

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky 

 
Vliv emisí 
Nepředpokládá se významné zhoršení imisní situace v zájmovém území vzhledem k relativně nízkým 
hodnotám celkových emisí škodlivin, popřípadě jejich hmotnostních toků. Záměr se neprojeví 
sledovatelným zvýšením zdravotních rizik. Fáze skutečné realizace je relativně krátká. 
 
Vliv hluku 
Při výstavbě dojde po dobu výstavby k  zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku 
budou stavební práce a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. S ohledem na relativně krátkou dobu 
výstavby lze však považovat zvýšení hlukové zátěže za akceptovatelné.  
 
Narušení bezpečnosti silničního provozu 
Stavbou nedojde k narušení bezpečnosti silničního provozu. 
 
Vliv vibrací 
Stavba nebude významným zdrojem vibrací. Vibrace způsobené např. bouracími pracemi nepřesáhnou 
akceptovatelnou míru. Pro stavební práce budou použity standardní stavební mechanismy. Záměr se 
neprojeví sledovatelným zvýšením zdravotních rizik.  
 
Pracovní prostředí 
Pracovní prostředí ve fázi výstavby bude charakterem stavby ovlivněno. Zátěž pracovního prostředí 
musí dodržet limitní hodnoty dané zvláštními právními předpisy. Současně musí proběhnout 
kategorizace prací s následnými ochrannými opatřeními. 
 
Péče o bezpečnost práce 
Všechny stavební a pomocné práce musí být prováděny dle vyhlášky č. 324/1990 Sb. – vyhláška 
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, dále zákona č. 258/2000 Sb. – zákon o 
ochraně veřejného zdraví.  Dále budou dodrženy všechny technologické postupy provádění dle 
doporučení dodavatelů jednotlivých materiálů a stavebních prvků. 
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Sociálně ekonomické vlivy 
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby není možné kvantifikovat.  
Při respektování zadaných technických parametrů stavby, jež byly předloženy zpracovateli 
Dokumentace, lze stavbu hodnoceného záměru považovat za akceptovatelnou a lze prohlásit, že 
nedojde k obecnému narušení faktorů pohody a nedojde k zvýšení zdravotních rizik ve fázi výstavby.  
Faktor pohody by neměl být narušen.  

 

2. Vlivy na ovzduší a klima 
Nepředpokládá se významný vliv na klima. Ovzduší nebude významně ovlivněno emisemi škodlivin.  

 
Hodnocení zdravotních rizik  

Ze získaných údajů je zřejmé, že při stavební činnosti bude nakládáno s látkami, které nejsou rizikové 
pro zdraví i životní prostředí. Jejich únik do pracovního prostředí nebo životního prostředí je současně 
nepravděpodobný s ohledem na realizovaná preventivní opatření. Z těchto důvodů je potenciální 
rizikovost eliminována. Důležité však bude podrobné rozpracování havarijních plánů pro případ úniku 
látek do pracovního nebo životního prostředí včetně komunikačních cest. 

 

3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky 
Stavba neovlivní s ohledem na předpokládané emise hluku stávající imisní zátěž hlukem tak, aby byly 
překračovány limitní hodnoty imisní zátěže hlukem.  

 

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Výstavbou stavby nebudou zasaženy negativně povrchové ani podzemní vody.  
 
Havarijní stavy – požár, únik závadných látek 
Havarijní stavy jsou potenciálně nejrizikovější skutečností s ohledem na používané materiály, a to i ve 
fázi výstavby.  
 
Vzhledem k charakteru záměru jsou možné následující havarijní stavy: 

 Požár. 
 Únik závadných látek. 

Omezení vzniku havárie a havarijních stavů bude eliminováno realizovanými preventivními 
opatřeními (umístění závadných látek, maximální skladované množství apod.).   
 
Ochrana před únikem závadných látek 
Závadné látky obsažené ve strojích budou proti havarijnímu úniku chráněny záchytnými nádobami a 
závadné látky v obalech budou umístěny v záchytných vanách. 
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5. Vlivy na půdu 
Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění půd. Stavbou nedojde k záboru půdy v ZPF. 

 

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění horninového prostředí ani přírodních zdrojů. 

 

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění flory, fauny ani ekosystémů.  

 

8. Vlivy na krajinu 
Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění krajiny. 

 

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění hmotného majetku nebo kulturních památek. 
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Fáze provozu  

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 
 
Vliv emisí 
Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci amoniaku - NH3 

Dle úřadu pro hodnocení zdravotních rizik z prostředí (OEHHA - Office of Environmental Health 
Hazard Assessment) Kalifornské EPA (California Environmental Protection Agency) je pro amoniak 
stanovena akutní (krátkodobá) toxická REL (reference exposure level) pro maximální hodinovou 
expozici 3200 µg/m3. Pro chronickou (dlouhodobou) toxickou expozici je stanovena REL v hodnotě 
200 µg/m3. 
 
Maximální hodinové příspěvky k imisní koncentraci amoniaku vycházejí do 174 µg/m3. Se zahrnutím 
stávajícího imisního pozadí v hodnotě 92 µg/m3 lze předpokládat, že akutní toxická REL pro  amoniak 
dle úřadu pro hodnocení zdravotních rizik z prostředí Kalifornské EPA nebude překračována.  
 
Průměrné roční příspěvky k imisní koncentraci amoniaku vycházejí do 8,16 µg/m3. Se zahrnutím 
stávajícího imisního pozadí v hodnotě 2,5 µg/m3 lze předpokládat, že chronická REL pro amoniak dle 
úřadu pro hodnocení zdravotních rizik z prostředí Kalifornské EPA nebude překračována.  
 
Výsledné příspěvky amoniaku se projeví na stávajícím imisním pozadí, avšak lze předpokládat, že 
doporučené limitní hodnoty pro maximální hodinovou a průměrnou roční koncentraci budou 
s rezervou plněny. Provozem záměru tedy nebude negativně ovlivňováno zdraví lidí v předmětné 
lokalitě. 
 
Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci oxidu dusičitého - NO2 

Pro oxid dusičitý je stanoven nařízením vlády č. 597/2006 Sb. imisní limit vyhlášený pro ochranu 
zdraví lidí jako aritmetický průměr v hodnotě 200 µg/m3 pro hodinovou koncentraci s přípustnou 
četností překročení 18x za kalendářní rok a 40 µg/m3 pro průměrnou roční koncentraci. 
 
Stávající imisní pozadí oxidu dusičitého v podobě hodinových koncentrací není v předmětné lokalitě 
dostatečně monitorováno. Z tohoto důvodu nelze objektivně hodnotit provoz záměru vzhledem 
k dodržování hodinového imisního limitu NO2. S ohledem na tuto skutečnost lze hodnotit znečištění 
ovzduší pouze na základě nárůstu příspěvků k imisní koncentraci NO2. Z uvedených výsledků 
vyplývá, že provoz záměru výrazně neovlivní stávající imisní pozadí (zátěž) lokality, které by se 
mohlo následně projevovat na zdravotním stavu obyvatelstva. Výsledné příspěvky vycházejí v řádech 
setin procent z platného imisního limitu pro hodinovou koncentraci oxidu dusičitého. 
 
Průměrné roční příspěvky k imisní koncentraci NO2 vycházejí do 0,00087 µg/m3. Se zahrnutím 
stávajícího imisního pozadí v hodnotě 14,4 µg/m3 lze předpokládat, že imisní limit pro oxid dusičitý 
nebude překračován.  
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Celkově lze výsledné příspěvky NO2 považovat za málo významné a téměř se neprojevující na 
stávajícím imisním pozadí lokality, které by se mohlo následně projevovat na zdravotním stavu 
obyvatelstva. 
 
Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci oxidu uhelnatého - CO 

Pro oxid uhelnatý je stanoven nařízením vlády č. 597/2006 Sb. imisní limit vyhlášený pro ochranu 
zdraví lidí jako aritmetický průměr v hodnotě 10 mg/m3 (10 000 µg/m3) pro maximální denní 
osmihodinový průměr. 
 
Stávající imisní pozadí oxidu uhelnatého v podobě 8mi hodinových koncentrací není v předmětné 
lokalitě dostatečně monitorováno. Z tohoto důvodu nelze objektivně hodnotit provoz záměru 
vzhledem k dodržování maximálního denního osmihodinového imisního limitu CO. S ohledem na tuto 
skutečnost lze hodnotit znečištění ovzduší pouze na základě nárůstu příspěvků k imisní koncentraci 
CO. Z uvedených výsledků vyplývá, že provoz záměru výrazně neovlivní stávající imisní pozadí 
(zátěž) lokality, které by se mohlo následně projevovat na zdravotním stavu obyvatelstva. Výsledné 
příspěvky vycházejí v řádech tisícin procent z platného imisního limitu pro maximální denní 
osmihodinovou koncentraci oxidu uhelnatého. 
 
Celkově lze výsledné příspěvky CO považovat za málo významné a téměř se neprojevující na 
stávajícím imisním pozadí lokality, které by se mohlo následně projevovat na zdravotním stavu 
obyvatelstva. 
 
Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci prachových částic frakce PM10 
Pro prachové částice frakce PM10 je stanoven nařízením vlády č. 597/2006 Sb. imisní limit vyhlášený 
pro ochranu zdraví lidí jako aritmetický průměr v hodnotě 50 µg/m3 pro 24 hodinovou koncentraci 
s přípustnou četností překročení 35x za kalendářní rok a 40 µg/m3 pro průměrnou roční koncentraci. 
 
Maximální denní příspěvky k imisní koncentraci PM10 vycházejí do 0,018 µg/m3. Se zahrnutím 
stávajícího imisního pozadí v hodnotě 40 µg/m3 lze předpokládat, že imisní limit pro PM10 nebude 
překračován.  
 
Průměrné roční příspěvky k imisní koncentraci PM10 vycházejí do 0,0009 µg/m3. Se zahrnutím 
stávajícího imisního pozadí v hodnotě 20,9 µg/m3 lze předpokládat, že imisní limit pro PM10 nebude 
překračován.  
 
Celkově lze výsledné příspěvky PM10 považovat za málo významné a téměř se neprojevující na 
stávajícím imisním pozadí lokality, které by se mohlo následně projevovat na zdravotním stavu 
obyvatelstva. 
 
 
Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci benzenu - C6H6 
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Pro benzen je stanoven nařízením vlády č. 597/2006 Sb. imisní limit vyhlášený pro ochranu zdraví lidí 
jako aritmetický průměr v hodnotě 5 µg/m-3 pro průměrnou roční. 
 
Průměrné roční příspěvky k imisní koncentraci benzenu vycházejí do 0,000069 µg/m3. Se zahrnutím 
stávajícího imisního pozadí v hodnotě 1,3 µg/m3 lze předpokládat, že imisní limit pro benzen nebude 
překračován.  
 
Celkově lze výsledné příspěvky benzenu považovat za málo významné a téměř se neprojevující na 
stávajícím imisním pozadí lokality, které by se mohlo následně projevovat na zdravotním stavu 
obyvatelstva. 
 

Pro hodnocení emisí byla zpracována Rozptylová studie. Výpočet byl upraven dle změněného počtu 
chovaných zvířat a změněného počtu průjezdů vozidel. Výpočet byl proveden pomocí programu 
SYMOS´97. Výpočet je samostatnou přílohou dokumentace. 



 

 
 
 
 
 

Vliv hluku 
Vliv hluku je řešen samostatnou hlukovou studií (viz příloha). Změna záměru se neprojeví zvýšením 
zdravotních rizik oproti rizikům uvedeným v hlukové studii, jelikož dochází ke snížení celkové 
hlukové emise. 
 
Narušení bezpečnosti silničního provozu 
Stavbou nedojde k narušení bezpečnosti silničního provozu. 
 
Vliv vibrací 
Provoz záměru nebude významným zdrojem vibrací. Záměr se neprojeví sledovatelným zvýšením 
zdravotních rizik.  
 
Pracovní prostředí 
Pracovní prostředí bude realizací záměru ovlivněno. 
Zátěž pracovního prostředí musí dodržet limitní hodnoty dané zvláštními právními předpisy. Současně 
musí proběhnout kategorizace prací s následnými ochrannými opatřeními. 
 
Rizikové faktory dle NV č. 361/2007 Sb. 
Rizikové faktory musí být zhodnoceny před uvedením záměru do trvalého provozu v rámci 
kategorizace rizikových prací. 
 
Sociálně ekonomické vlivy 
Realizací stavby dojde k  ovlivnění zaměstnanosti. Předpokládá se přijetí 10 nových pracovníků 
v dělnických profesích. 
 

Havarijní stavy – požár, únik závadných látek 

Havarijní stavy nejsou významnou rizikovou skutečností s ohledem na používané suroviny                          
a vznikající produkty (viz část Materiály a suroviny). 
Vzhledem k charakteru výroby jsou možné následující havarijní stavy: 

 Požár. 
 Únik závadných látek. 

Omezení vzniku havárie a havarijních stavů bude eliminováno realizovanými stavebními opatřeními 
(izolace, záchytné jímky apod. – viz předchozí text) a dále schválením havarijního plánu, provozního 
řádu  a požárního řádu.  
 
Ochrana před únikem závadných látek 
Z výše uvedených skutečností (část B Dokumentace) je zřejmé, že objekt i sklady chemických látek                
a přípravků a statkových hnojiv po realizaci záměru jsou dostatečně zabezpečeny pro skladování                    
a nakládání s látkami závadnými vodám a zabezpečuje dostatečné zajištění shromažďovaných odpadů 
a skladovaných látek závadných vodám před jejich nežádoucím únikem do okolního prostředí. 



Modernizace areálu Farmy pro chov nosnic – Černčice, Výstavba nové haly č.5 

Strana 56 (celkem 67 bez příloh) 
 

Aplikována budou opatření předepsaná zákonem o vodách, zejména § 39 a dalšími a vyhláškou                   
č. 450/05 Sb. zvláště s ohledem na povinnost zpracování havarijního plánu a provozování kontrolního 
systému. Zpracovaný havarijní plán bude předložen vodohospodářskému orgánu ke schválení. 
Všechny podlahy, kontaminované manipulační plochy, jímky a všechny prvky stájové kanalizace 
budou prověřeny zkouškami vodotěsnosti dle příslušných norem.  
 
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby není možné jednoznačně kvantifikovat. Lze předpokládat, 
že provozem záměru dojde k ovlivnění obyvatel blízkých obcí Obora u Loun a Černčic. S ohledem na 
výše uvedené parametry záměru, lze očekávat, že obyvatelstvo nebude vlivy stavby zasaženo. Při 
respektování zadaných technických parametrů stavby, jež byly předloženy zpracovateli dokumentace, 
lze provoz hodnoceného záměru považovat za akceptovatelný a lze prohlásit, že nedojde k narušení 
faktorů pohody a nedojde k zvýšení zdravotních rizik ve fázi provozu.  
Faktor pohody by neměl být narušen.  
 

2. Vlivy na ovzduší a klima 
Nepředpokládá se významný vliv na klima. Ovzduší nebude významně ovlivněno emisemi škodlivin.   

 

Hodnocení zdravotních rizik  
Pro záměr byla zpracována studie „Hodnocení vlivu na veřejné zdraví“, která je součástí dokumentace 
jako příloha č.8. Předmětem studie je posouzení vlivu výstavby nové haly č. 5 na okolní obyvatelstvo., 
jelikož posuzovaný záměr bude na svoje nejbližší okolí působit imisemi pevných částic s bioaerosoly, 
amoniakem NH3 z chovu nosnic a také bude pravděpodobně za nepříznivých rozptylových podmínek                    
i zdrojem specifického zápachu. Součástí dokumentace je také studie „Stanovení pásma hygienické 
ochrany chovu hospodářských zvířat“ – viz. příloha č.7. 
 
Na základě provedeného hodnocení vlivů na veřejné zdraví je možné konstatovat:  

1. Výstavba nové stáje nebude zdrojem zvýšeného akutního ani chronického zdravotního 
rizika plynoucího z imisních koncentrací amoniaku NH3 i při zohlednění výše uvedených 
nejistot. 

2. Imisní koncentrace oxidu dusičitého NO2, oxidu uhelnatého CO, frakcí suspendovaných 
částic PM10, benzenu z dopravy související se záměrem také nebudou zdrojem zvýšeného 
akutního, chronického ani karcinogenního zdravotního rizika pro obytnou zástavbu i při 
zohlednění výše uvedených nejistot. 

3. Za předpokladu účinné ochranné zeleně a zabezpečení chovu budou eliminována 
předpokládaná zdravotní rizika jako infekční aerosol a alergeny. 

4. Při srovnání stávajícího stavu (nulové varianty) a stavu po realizaci záměru (aktivní 
varianty) v době denní i noční nedojde v případě možných nepříznivých účinků hluku po 
realizaci záměru k žádné změně. 
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3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky 
Stavbou nedojde k dosažení limitních hodnot imisní zátěže hlukem v posuzované lokalitě. 

 

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Provozem stavby nebudou zasaženy negativně povrchové ani podzemní vody. Budou aplikovány 
podmínky provedení kontrolního systému v souladu s §39 zákona č. 254/01 Sb. a vyhlášky                          
č. 450/2005 Sb.  

 

5. Vlivy na půdu 
Provozem  nedojde k negativnímu ovlivnění půd. 

 

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Provozem  nedojde k negativnímu ovlivnění horninového prostředí ani přírodních zdrojů. 

 

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
Provozem  nedojde k negativnímu ovlivnění flory, fauny ani ekosystémů.  

 

8. Vlivy na krajinu 
Provozem nedojde k negativnímu ovlivnění krajiny. 

 

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Provozem nedojde k negativnímu ovlivnění hmotného majetku nebo kulturních památek. 

 

II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z 
hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních 
vlivů 
Stavba nebude mít na základě kritického zhodnocení dostupných informací významný negativní vliv 
na životní prostředí a jeho jednotlivé složky ve fázi výstavby ani ve fázi provozu. Vliv znečišťujících 
látek vznikajících při rekonstrukci a provozem objektu na kvalitu ovzduší nebude mít s ohledem na 
hodnoty emisí škodlivin sledovatelný negativní vliv.  
 
Závěrem lze hodnotit vliv emisí na imisní zátěž zájmového území jako únosnou bez významného 
vlivu na obyvatelstvo a životní prostředí. Realizací záměru nedojde k významnému zhoršení imisní 
zátěže hlukem. V jiných oblastech nedojde ke zhoršení hodného zřetele. 
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III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a 
nestandardních stavech 
 
POPIS RIZIK BEZPEČNOSTI PROVOZU 
 
Tato rizika obecně představují: 

 havarijní únik nebezpečných látek ve fázi výstavby i provozu, požár, exploze, 
 možnost vzniku havárií vozidel ve fázi výstavby i provozu,  
 dopravní nehody, pracovní úrazy, kriminální činnost, 
 teroristický útok. 

 
 
DOPADY NA OKOLÍ 

V rámci hodnoceného záměru jsou navržena konkrétní stavební opatření, která toto riziko eliminují. 
Umístění zařízení s obsahem látek závadných vodám a obalů s látkami závadnými vodám nad 
záchytnými jímkami zabezpečují záchyt škodlivin v případě jejich nekontrolovaného úniku.  

 

dopravní nehody 

eliminace tohoto rizika bude provedena školením řidičů, udržování vozidel a pracovních strojů 
v bezvadném technickém stavu. Náhodně bude zajištěna dechová zkouška pracovníků, včetně 
řidičů. Taktéž bude stanovena vhodná trasa dopravy materiálů.  

pracovní úrazy  

eliminaci je nutné provést udržováním bezvadného stavu technických prostředků, veškerá 
vedení a rozvody budou provedeny odbornou firmou, pracovníci budou vybaveni ochrannými 
pracovními prostředky. 

kriminální činnost 

objekt bude střežen. 

 

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

Stavba je projektována s ohledem na požární rizika vyplývající z charakteru stavby a rizika náhodného 
úniku látek závadných vodám. Nutnou podmínkou bezpečnosti provozu je dodržování: 

 provozních řádů, 
 požárních řádů, 
 havarijních plánů, 
 seznamování pracovníků s těmito předpisy, 
 pravidelné revize, kontroly a údržba zařízení. 
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V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
předpokladů při hodnocení vlivů 
 
NÁSTIN PROGRAMU MONITOROVÁNÍ A PLÁNŮ POSTPROJEKT. ANALÝZY 

Ve fázi provozu se nepředpokládá monitoring vlivu na životní prostředí u zemědělského zdroje. 
Měření účinnosti spalování a obsahu škodlivin v odpadních plynech malých spalovacích zdrojů bude 
probíhat podle platných právních předpisů.  

 

 

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

Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě současného 
stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, nýbrž jen shrnutím 
předpokladů a úsudků. Z tohoto důvodu je proto nutné je i posuzovat. 
Pro hodnocení emisí škodlivin do ovzduší nebyla prováděna zvláštní měření.  
 
Nedostatky ve znalostech však jsou takového charakteru, že nemají významný vliv na vypovídací 
schopnost závěrů posuzování vlivů na životní prostředí a hodnocení zdravotních rizik. 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
Nebyly předloženy varianty záměru. Jedná se jedno-variantní řešení. 
 
Řešení bylo navrženo s přihlédnutím ke stávajícím aktivitám investora na tomto místě dle zásad                  
o využití nejlepších dostupných technologií s maximálním důrazem na minimalizaci dopadů na životní 
prostředí.  
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F. ZÁVĚR 
 
Na základě kritického zhodnocení dostupných informací lze konstatovat, že realizace záměru je 
možná v zamýšlené lokalitě. Její realizací nedojde k významnému nebo nadlimitnímu zhoršení kvality 
jednotlivých složek životního prostředí ve fázi výstavby ani ve fázi provozu. Emise škodlivin do 
ovzduší jsou minimální a neovlivní sledovatelným způsobem kvalitu ovzduší v zájmové oblasti (viz. 
„Výpočet imisní zátěže území“). Současně nedojde k negativnímu ovlivnění hlukové zátěže 
venkovního prostředí v dotčené lokalitě (viz. „Hluková studie“). 
 
Omezení vzniku havárie a havarijních stavů bude eliminováno zejména 

• realizovanými stavebními opatřeními (izolace, dispoziční uspořádání hygienických smyček, 
záchytné vany odpadní vody z laboratoří pracujících s ionizujícím zářením,...), 

• technickými opatřeními (digestoře, laminární boxy, zabezpečení obalů na materiály a odpady, 
práce s velmi malými objemy rizikových látek, apod.), 

• organizačními opatřeními (odborná způsobilost pracovníků, atd.). 
 
 
Ve fázi výstavby by měla být realizována opatření minimalizující vliv emisí a hluku na okolní 
prostředí. Doporučuje se aplikovat: 
 

• Opatření na snížení prašnosti při výstavbě (skrápění, stavební zástěny,...). 
• Používat zdroje hluku pouze v době od 7 do 21 hod. v pracovní dny. 
• Opatření na snížení rizika havárií – záchytné vany pod nádobami s látkami závadnými vodám. 
• Minimalizovat celkové aktuální množství látek závadných vodám v lokalitě – správná a 

důsledná logistika. 
• Použití strojů a dopravních jednotek v bezvadném technickém stavu. 

 
 
Ve fázi provozu by měla být realizována technická a technologická opatření. Doporučuje se 
aplikovat: 
 
Odpady 

• S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, mimo jiné v souladu s vyhláškou                    
č. 294/05 Sb. Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných vlastností. Přednostně budou 
využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití. 

• Odpady budou umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech tak, aby škodliviny 
obsažené v odpadech nemohly unikat do okolního prostředí. 

• Vznikající neznečištěné odpady budou před odvezením na místo jejich dalšího využití nebo 
odstranění shromažďovány v centrálním shromažďovacím místě. Všechny odpady budou 
shromažďovány vytříděné podle druhů. 
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• Navržené shromažďování odpadů bude odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu 
životního prostředí. 

• Odpady budou umístěny v uzavíratelných obalech nebo kontejnerech nepropustných pro 
škodliviny obsažené v odpadu a s dostatečnou rezistencí vůči materiálu odpadu. Konkrétní 
materiál obalu musí být volen s ohledem na skutečné vlastnosti odpadu z hlediska 
chemického, fyzikálního (skupenství) a požárního.  

• Veškeré odpady budou předávány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto 
osob budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude 
zaznamenáno v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo Evidenčním 
listem pro přepravu nebezpečných odpadů. 

• Provoz bude ošetřen souhlasem oprávněných orgánů vyžadovaných zvláštními právními 
předpisy (souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady). 

 
Ochrana vod 

• Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují 
závadné látky, udržovat v takovém technickém stavu a provozovat tak, aby bylo zabráněno 
úniku těchto látek do půdy, podzemních vod, povrchových vod nebo nežádoucímu smísení 
s odpadními nebo srážkovými vodami. 

• Provádět 1 x za 5 let zkoušky vodotěsnosti jímky na odpadní technologické vody, jímek na 
hnojůvku podle zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, podle ČSN 75 0905, ČSN 65 02 01 
a ČSN 75 3415. 

• Vést evidenci vizuálních kontrol jímek prováděných nejméně 1 x za 6 měsíců v souladu s § 39 
odst. 4 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění. 

• V případě havárie bude postupováno dle schválených havarijních plánů. 
• Pravidelně aktualizovat schválený havarijní plán. 

 
Ochrana ovzduší 

• Vést provozní evidenci velkého zdroje znečišťování ovzduší, a to včetně dokladů 
umožňujících prokázat správnost těchto údajů. Zpracovat souhrnnou provozní evidenci za 
uplynulý kalendářní rok a předávat ji v termínu stanoveném platnou právní úpravou 
příslušným orgánům ochrany ovzduší prostřednictvím integrovaného systému plnění 
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. 

• Dodržovat Plán zásad správné zemědělské praxe 
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G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 
 

Záměrem investora je výstavba jedné nové haly na chov nosnic s produkcí vajec ve stávajícím areálu 
zemědělské farmy v Černčicích. V hale č.5 bude chováno celkem 76 875 nosnic. 

Záměrem dojde ke změně navýšení z stávajícího stavu 120 266 kusu na 197 141 kusů. Samotná 
výstavba nové haly č.5 s projektovou kapacitou 76 875 kusů odpovídá 230,62 DJ. 

Pro přepočet na DJ a zjištění navýšení stavu v DJ byl použit přepočítávající koeficient na dobytčí 
jednotky. Pro chov brojlerů je: 0,0030 (Zdroj: Výklad bodů zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování 
vlivu na životní prostředí, č.j.: 2453/OPVŽP/02). 

 

Stav stávající 

Změnou integrovaného povolení č.1 jsou kapacity jednotlivých hal následující. 

Hala č. 1 – 20 680 ks 
Hala č. 2 – 19 800 ks 
Hala č. 3 – 19 800 ks 
Hala č. 4 – 23 040 ks 
Hala č. 5 – 0 ks (odstraněna na základě demoličního výměru) 
Hala č. 7 – 17 146 ks 
Hala č. 8 – 19 000 ks 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem   120 266 ks 
 

Stav po realizaci záměru výstavby haly č.5 

Hala č. 1 – 20 680 ks 
Hala č. 2 – 19 800 ks 
Hala č. 3 – 19 800 ks 
Hala č. 4 – 23 040 ks 
Hala č. 5 – 76 875 ks 
Hala č. 7 – 17 146 ks 
Hala č. 8 – 19 000 ks 
--------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem   197 141 ks 
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Hala č.5 

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Jedná se typizovanou halu chovu nosnic obdélníkového půdorysu délky 100,0 m a šířky 26,5 m se 
sedlovou střechou max. výšky 7,76 m, nepodsklepenou a projektovanou kapacitou 76 875 ks.  

 
 
Základové konstrukce: Hala bude založena na základových pasech. Základové pasy budou 

jednostupňové (popř.dvoustupňové) z železobetonu. Nad základovými 
pasy bude zhotovena podkladní betonová deska z prostého betonu 

 
Podlahové konstrukce: Nad podkladní deskou bude realizována vyspádovaná základová deska 

z drátkobetonu, která tvoří zároveň podlahovou konstrukci.   
 
Nosná konstrukce svislá:  Nosná konstrukce je navržena z betonových zdících tvárnic tloušťky 

250mm.  
 
Nosná konstrukce střechy:  Nosná konstrukce střechy bude tvořena dřevěnými sbíjenými  
 vazníky.  

 
Zateplení : Obvodové stěny budou zatepleny z vnitřní strany tepelnou izolací 

z polyuretanových panelů opatřených trapézovým plechem (popř. 
omyvatelnou hliníkovou folií) tl. 40mm. Zateplení střešní konstrukce 
bude provedeno pod sbíjenými vazníky teplenou izolací 
z polyuretanových desek tloušťky 40 (max.100mm) opatřených 
trapézovým plechem popř. hliníkovou folií.   

 
Zastřešení: Střešní krytina hal je navržena z pozinkovaných trapézových plechů 

tl. 0,5mm  
 
Klece:  Nosná konstrukce klecí je z otevřených profilů z žárově zinkované 

oceli, vnější hrana je dvojitě lemovaná. Podstavce jsou výškově 
nastavitelné. Jednotlivé klece jsou z drátů, podlážky z mřížovin                     
o šířce 25mm, s proměnou délkou ok. Výztuha z ocelových prutů                 
o průměru 3mm, úchyty výztuh a bočních přepážek v provedení 
vysoce odolný nylon. Nejvyšší patro vybavené stropní mřížovinou. 
Plastový rám – kruhový profil s montážními otvory pro instalaci 
napájecího potrubí, sběrného platového žlábku, popř. spirálového 
dopravníku pro dávkování podestýlky. 

 
 



Modernizace areálu Farmy pro chov nosnic – Černčice, Výstavba nové haly č.5 

Strana 65 (celkem 67 bez příloh) 
 

Parametry haly č.5: 
 půdorysný rozměr haly:  100,0 x 26,5 m 
 výška objektu:     7,76 m 
 zastavěná plocha:   2 491 m2 
 počty nosnic:    max. počet  76 875 ks 
 počet klecí:     3 888 klecí 
 volných klecí:    44 klecí 
 etáže:     6 etáž 
 počet nosnic na jednu klec:  20 ks 
 velikost klecí:    2400 x 630mm 
  
TECHNOLOGIE:  
Klecový systém obohacený se systémem portálového krmení, 6 etáž s inspekčním vozíkem. Součást 
klece je hnízdo, popeliště, hřady a prostředky pro zkracování drápů. Nosná konstrukce klecí je tvořena 
otevřenými profily z oceli, vnější hrana je dvojitě lemovaná. Podstavce jsou výškově nastavitelné. 
Jednotlivé klece jsou z drátů, podlážky z mřížovin o šířce 25 mm, s proměnou délkou ok. Výztuha 
z ocelových prutů o průměru 3 mm, úchyty výztuh a bočních přepážek v provedení vysoce odolný 
nylon. Nejvyšší patro vybavené stropní mřížovinou. Plastový rám – kruhový profil s montážními 
otvory pro instalaci napájecího potrubí, sběrného platového žlábku, popř. spirálového dopravníku pro 
dávkování podestýlky. 
 
Parametry klece: 

 šířka    63 cm 
 délka   240 cm 
 plocha klece 15 120 m2 
 počet slepic  20 nosnic / klec 

 kapacita  76 875 nosnic při 750cm2 
 
 

Na základě kritického zhodnocení dostupných informací lze konstatovat, že realizace záměru je možná 
v zamýšlené lokalitě. Její realizací nedojde k významnému nebo nadlimitnímu zhoršení kvality 
jednotlivých složek životního prostředí ve fázi výstavby ani ve fázi provozu. Emise škodlivin do 
ovzduší jsou akceptovatelné a neovlivní významným způsobem kvalitu ovzduší v zájmové oblasti. 
Současně nedojde k nadlimitnímu nárůstu hlukové zátěže venkovního prostředí v dotčené lokalitě. 
Rizika havárie jsou dostatečně eliminována stavebním provedením provozních objektů. 
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H. PŘÍLOHY 
 

 EIA_P01_Kopie osvědčení zpracovatele Dokumentace dle zákona č. 244/92 Sb. 

 EIA_P02_ Vyjádření dotčených stavebních úřadů k územně-plánovací dokumentaci 

 EIA_P03_ Vyjádření KÚPK dle zákona č. 144/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

 EIA_P04_ Mapové podklady 

 Umístění haly č.5 v areálu 

 Hala č.5 s obslužnými technologickými stavbami 

 EIA_P05_Akustická (hluková) studie. 

 EIA_P06_Rozptylová studie 

 EIA_P07_Stanovení pásma hygienické ochrany chovu hospodářských zvířat 

 EIA_P08_ Hodnocení vlivů na veřejné zdraví záměru 

 

 

 


