
 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5    tel.: 257 280 773    rybar@kr-s.cz    www.kr-stredocesky.cz 

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

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

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

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

provedeného zjišťovacího řízení 

 

rozhodl 

podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr 

„Bedřichovice – výkrm kuřat“ 

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

 

 

Identifikační údaje 

Název záměru:  „Bedřichovice – výkrm kuřat“  

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

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

Oznamovatel: Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a.s.   

IČO oznamovatele: 61673196 

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

autorizace dle § 19 zákona). 

Kapacita (rozsah) záměru: Současný areál je ve vlastnictví oznamovatele a dle platného územního 

plánu je určen pro VZ – plochy výroby a skladování – zemědělská výroba. Pro účely chovu zvířat jsou 

zde umístěny objekty typového kravína k 96 (96 ks dojnic – 124,8 DJ) ocelokolna (sklad slámy)  

a původní objekt chovu prasat. Tyto stávající objekty v místě nových hal budou odstraněny. Nově na 

uvolněném místě budou postaveny 3 haly pro výkrm brojlerů s kapacitou 24 300 ks (48,6 DJ), 27 300 

ks (54,6 DJ) a 31 900 ks (63,8 DJ), celkem tedy bude ustájeno 83 500 ks (167 DJ) kuřat ve výkrmu.   

Plocha stávajících hal: 1 606 m2 

Nové zastavěné plochy: 4 496 m2 

Celkový zábor půdy: 2 890 m2 

 

 

 

 

 

 

 

Praha: 3. 9. 2020 Dle rozdělovníku 

Číslo jednací: 099310/2020/KUSK 

Spisová značka: SZ_099310/2020/KUSK 

Vyřizuje: Ing. Aleš Rybář  / l. 773 

Značka: OŽP/AR 

 

ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
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Umístění záměru: kraj: Středočeský   

   obec: Jankov (část Bedřichovice)    

   k. ú.: Čestín u Jankova (623377) 

Farma je a bude nadále obsloužena sjezdem z komunikace III. třídy č. 01813 Jankov – Veliš, umístěna 

jihovýchodně od obce. Obydlené objekty se nachází ve vzdálenosti nejméně 300 metrů od místa stavby. 

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: Záměrem je novostavba tří hal pro 

výkrm brojlerů ve stávajícím areálu určeném k zemědělské výrobě s celkovou kapacitou 83 500 kusů 

kuřat ve výkrmu (167 DJ). Záměr bude umístěn na pozemcích parc. č. 57, 127/2 a 127/3 v k. ú. Čestín 

u Jankova. 

Záměr není v přímém kontaktu s památnými stromy, územním systémem ekologické stability ani 

žádným chráněným územím. Nejbližším významným krajinným prvkem ze zákona jsou rybníky 

Močálník a Habr severozápadně od areálu. CHKO Blaník se nachází cca 3 km jihovýchodně, z oblasti 

NATURA 2000 je nejblíže cca 250 m jižně od areálu EVL Sedlečský potok CZ0213069. Předmětem 

ochrany EVL je mihule potoční (Lampetra planeri). Vzhledem k charakteru záměru nelze očekávat 

negativní ovlivnění EVL. 

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

záměry  

 

Stručný popis technického a technologického řešení záměru: Záměrem je novostavba tří 

obdélníkových hal (SO 01 85 x 20 m, 02 73 x 20 m, 03 65 x 20 m) se sedlovou střechou, jež dvě 

budou postaveny na místě dvou již nevyhovujících objektů, určených k demolici. Celkový počet 

ustájených kuřat ve výkrmu bude 83 500 kusů (167 DJ) se zaměřením na jejich welfare, umístěných 

na podestýlce z řezané slámy a krmeny krmnými směsmi ze zásobníků k miskovým krmítkům. Haly 

jsou navržené s výškou 6 m nad úrovní terénu, s ocelovou žárově zinkovanou rámovou nosnou 

konstrukcí založenou na betonových patkách a pasech, a střechou z trapézového plechu. Ve střeše 

budou osázené ventilační turbíny. Podhled z interiérové strany bude ze sendvičových panelů 

plech/PUR/plech kotvený z vnitřní strany na rámy a paždíky haly. Obvodové stěny budou rovněž ze 

sendvičových panelů plech/PUR/plech s pohledovými rámy haly. Podlahy ve stájích budou provedeny 

v profilu dle požadavků technologie z betonové mazaniny na vodotěsné izolaci nebo 

z vodonepropustného betonu. Vedle SO 01 z boční strany na SZ u obslužné komunikace budou 

umístěny 2 zásobníky na krmné směsi po 15,6 t resp. 26 m3. Haly budou odvětrávány ventilátory  

a podle potřeby vytápěny plynovým topidlem WinterWarm DXC 100 s odvodem spalin a přívodem 

vzduchu o příkonu 108 kW (01 6ks, 02 4 ks, 03 4 ks). Umělé osvětlení interiéru budou zajišťovat LED 

lampy. Pro dodávku vody do stájí bude vybudovaný nový vrt (spotřeba vody 11,5 m3/den), odpadní 

vody z mytí prostorů stájí svedeny vnitřní kanalizací do centrální jímky u stájí, která bude vyvážená na 

přilehlé pozemky. OV ze soc. zázemí budou svedeny do samostatné plastové jímky (objem 5 m3), 

která bude vyvážená na ČOV. Pro dešťové vody ze zpevněných ploch je navržen vsak v místě areálu, 

při aplikaci hnojiv může být ovlivněná povrchová a podzemní voda v dotčené oblasti, prevencí před 

případnými haváriemi bude důsledné proškolení zaměstnanců a dodržování plánu organického 

hnojení. Závadné látky z aplikace a hnojení nesmí vniknout do povrchových či podzemních vod. 

K první hale bude přisazena technická místnost a hygienické zařízení. Ve stájích bude vyprodukováno 

celkem 985,3 t hnoje za rok. Tato podestýlka bude využívána jako hnojivo na obhospodařovaných 

pozemcích.  

Naskladňovat se budou jednodenní kuřata, která budou rovnoměrně rozmístěna po celé ploše hal. 

Z počátku výkrmu budou kuřata vyžadovat teplotu 33 °C, která je ke konci výkrmu snižována až na 19 

°C. Vyklízení podestýlky se bude provádět vždy po skončení turnusu, tedy 7x ročně. Mezi turnusy se 

bude provádět mechanická očista stájového prostoru, včetně technologických linek a čištění mokrou 

WAP a dezinfekce suchou cestou. Oznamovatel záměru má zajištěn odvoz uhynulých jedinců 1x za 2-

3 dny. Velmi důležitá je ochrana chovu před zavlečením chorob odstraněním všech možných zdrojů 

kontaminace. 

Z hlediska kvality ovzduší bude prašnost ze stlaní a krmení eliminována technologickými postupy. Pro 

pachové látky byl stanovený možný dotčený prostor, který však nezasahuje do obydlené části. 
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Celková emise z areálu ploch rostlinné výroby (stáj + skladování hnoje + podestýlka) bude 17 535 

NH3/rok. 

V průběhu výstavby může nastat časově omezené a občasné zvýšení hladiny hluku v těsné blízkosti 

staveniště. Neočekává se, že první obydlené domy vzdálené ca. 300 m, byly dotčeny. Dále je možné 

konstatovat, že zdroje hluku v období provozu, hlavně letním období při plném provozu ventilátorů 

nebudou způsobovat nadlimitní ovlivnění okolí a chráněného venkovního prostoru staveb. Nové 

objekty nebudou zdrojem ionizujícího a neionizujícího záření. 

Viditelnost záměru bude značně omezena, maximálně na 1 km – pro běžnou veřejnost bude záměr 

viditelný pouze z komunikace III/01813. 

Demolice dvou stávajících objektů – kravín K 96 a ocelokolny budou odstraněny na základě 

samostatné dokumentace bouracích prací. 

Výstavba nových stájí proběhne z větší části ve stávající ploše areálu. Pouze malá část haly SO 01 

bude umístěna na pozemku parc. č. 127/3, který je součástí zemědělského půdního fondu a bude třeba 

z něj cca 400 m2 vyjmout. S posuzovaným záměrem nejsou dle projektových podkladů spojeny žádné 

nároky na trvalý, ani dočasný zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

 

Odůvodnění 

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

uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu: Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 17. 7. 2020 

oznámení záměru zpracované dle přílohy č. 3 zákona „Bedřichovice – výkrm kuřat“, od oznamovatele 

společnosti FARMTEC a.s., Chýnovská 1098, 390 02 Tábor. Oznámení záměru s informací o zahájení 

zjišťovacího řízení bylo rozesláno k vyjádření příslušným správním orgánům a územním samosprávným 

celkům dne 20. 7. 2020 pod č. j. 10811/2020/KUSK. 

Oznámení záměru bylo v souladu s § 16 zákona zveřejněno a informace o projednávaném oznámení 

záměru byla vyvěšena na úřední desce Středočeského kraje dne 21. 7. 2020 a úřední desce obce Jankov dne 

21. 7. 2020. V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr 

může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován v plném rozsahu podle zákona. 

Záměr představuje výstavbu tří nových hal obdélníkového půdorysu pro výkrm brojlerů ve stávajícím 

areálu určeném v územním plánu k zemědělské výrobě – VZ – plochy výrobní a skladování – zemědělská 

výroba. Záměr je umístěn v k. ú. Čestín u Jankova parc. č. 57, 127/2 a 127/3. Současné dvě nevyužívané 

haly k chovu dojnic budou odstraněny. Navrhovaný záměr umožní oznamovateli záměru plně využít 

prostor areálu v jeho vlastnictví. Zamýšlený chov brojlerů je předpokládám v maximálním počtu 83 500 ks 

(167 DJ), a to v hale SO 01 24 300 ks (48,6 DJ), SO 02 27 300 ks (54,6 DJ) a 31 900 ks (63,8 DJ). 

Na základě posouzení všech vlivů uvažovaného záměru na nejblíže bydlící obyvatelstvo budou tyto vlivy 

dostatečně prokazatelně pod úrovní limitů v jednotlivých oblastech životního prostředí. Lze předpokládat, 

že v místech nejbližší obytné zástavby nedojde realizací řešeného záměru k významnému zvýšení rizika 

akutních ani chronických zdravotních účinků. 

V obytné zástavbě obce Bedřichovice, se vlivy realizace záměru významně neprojeví, vliv na veřejné 

zdravý není očekáván. Za významnější vliv z hlediska složek životního prostředí lze označit vlivy 

spojené s dopravou během výstavby a obslužnou dopravou během provozu záměru při dovážení 

krmných směsí a steliva, plynu pro vytápění a při odvozu podestýlky či uhynulých zvířat. Posuzovaný 

záměr je umístěn na nezastavěných pozemcích a není v přímém kontaktu s obytnou zástavbou.  

V bezprostředním okolí lokality jsou pouze zemědělské pozemky. Za nejvýznamnější vliv lze 

považovat ovlivnění ovzduší emisemi vznikající při živočišné výrobě. Z těchto látek je 

nejvýznamnější vznik amoniaku z areálu a ploch rostlinné výroby. Celková emise bude činit 17 535 

NH3/rok. Dalším zdrojem emisí je 14 topidel spalujících propan o výkonu 108 kW po dobu maximálně 

3 dny ve výkrmovém cyklu, teda 21 dní v roce. Celková roční emise bude činit 136,2 kg NOx a 13,0 

kg CO. Další znečišťující látky uvolněné do ovzduší jsou pachové látky z exkrementů ustájených 

zvířat. Možným zdrojem zvýšení prašnosti může být nastýlání podestýlky před vykrmovacím cyklem 

z řezané slámy. Je předpokládaná 0,1% prašnost z množství podestýlky, tedy asi 120 kg ze 120,3 t 
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steliva. Imisní situace v obytných zónách nebude pozorovatelně ovlivněna a nejvyšší přípustné 

koncentrace nebudou vlivem záměru překračovány. Vlivy na ovzduší nelze označit za trvale působící, 

ale jistě jako malé a nevýznamné, bez nutnosti technických eliminačních či kompenzačních opatření. 

Podobně lze charakterizovat hlukové emise. Zvýšení hladiny hluku lze očekávat během realizace 

záměru v důsledku použití stavebních strojů, a to zvláště při provádění zemních a terénních prací. 

Neočekává se, překročení povolené hladiny hluku 65 dB v zastavěné části obce. Stacionární zdroje 

hluku budou v rámci samotného provozu ventilátory určené k větrání haly v letním období (28 ks DA 

1700 a 6 ks DA 600). Lze konstatovat, že popsané zdroje nebudou způsobovat nadlimitní (limit během 

dne 50 dB a noci 40 dB) ovlivnění okolí a chráněného venkovního prostoru staveb. Vlivy dopravy se 

projeví pouze na pozemcích dotčeného území a v bezprostředním okolí komunikace využívané pro 

dopravní obsluhu. Lze konstatovat, že vlivem záměru nebudou v prostoru nejbližší chráněné zástavby 

překročeny limitní hodnoty ekvivalentní hladiny hluku, dané nařízením vlády č.272/2011 Sb. 

Realizace záměru nijak výrazně neovlivní akustickou zátěž v obci Bedřichovice. Vliv lze 

charakterizovat z hlediska doby působení za dočasný, z hlediska míry ovlivnění za malý a z hlediska 

komparativní významnosti za málo významný. 

Z hlediska možnosti ovlivnění kvality podzemních i povrchových vod není záměr v důsledku realizace 

terénních prací rizikový. Během výstavby se nepředpokládá, že by nastal vliv, který by výrazně ovlivnil 

charakter odvodnění oblasti. Případná kontaminace podzemních vod by mohla souviset pouze s havarijními 

stavy. Preventivními kontrolami technického stavu vozidel lze ve většině případů možné kontaminaci vody 

předejít, případně výrazně snížit jejich pravděpodobnost. Z provozu posuzovaného záměru budou 

produkovány odpadní vody splaškové a vody srážkové. Splaškové odpadní vody budou vznikat  

v sociálních zařízeních objektu. Množství splaškových odpadních vod bude odpovídat cca 40 m3 za rok. 

Odpadní voda bude akumulována do samostatné jímky o objemu 5 m3, která bude vyvážena na ČOV. 

Odpadní vody ze sociálních zařízení budou akumulovány v jímce. Odpadní vody z provozu výkrmu budou 

vznikat pouze při vysokotlakém mytí technologie. Předpokládá se produkce odpadní vody cca 47,3 m3/rok. 

Pro zachycení těchto vod budou v podlaze hal osazeny vpusti se záchytným košem. Přípojky od těchto 

vpustí budou zaústěny do hlavní větve vnitřní kanalizace, která bude odpadní vodu odvádět do jímky vedle 

stáje. Obsah jímky bude odvážen na obhospodařované pozemky. Aplikace bude prováděna v souladu 

s obecně platnými předpisy. Srážkové vody ze střech (cca 2 753 m3/rok) se bude vsakovat na pozemku 

farmy. Areál bude napojen na nový vodní zdroj. Podlahy ve stájích a jímce budou provedeny jako 

nepropustné. 

Realizací záměru vzniká nárok na odnětí zemědělské půdy ze ZPF o ploše asi 400 m2 Pozemky určené 

k plnění funkce lesa (PUPFL) nebudou dotčeny. 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny se záměr bezprostředně nedotkne skladebných prvků ÚSES ani 

významných krajinných prvků. Záměr si nevyžádá odstranění významnějších vzrostlých dřevin  

(s výjimkou výmladků na dotčené ploše), ani redukci přírodně cenných či významných ploch zeleně. 

Záměr neovlivňuje stanoviště vzácných či ohrožených druhů fauny a flóry ani přírodně cenná 

bylinotravní společenstva. 

Na pozemcích pro realizaci záměru se žádné ekosystémy nenacházejí. Realizací záměru nedojde  

k poškození významných biotopů v jeho okolí. Výstavbou nebude zasažen žádný evidovaný ekosystém, 

který má z hlediska ekologické stability krajiny nějakou hodnotu.  

Výstavba je situovaná na pozemku, který je součástí areálu stávající farmy s chudým zastoupením 

fauny, podmíněné především málo pestrou flórou.  

Realizací nedoje narušení krajinného rázu v dotčeném krajinném prostoru. Viditelnost záměru je 

omezena maximálně na 1 km. Stavby budou mít menší výšku, než současná stavba kravína, nebudou 

tak pohledově dominantní a nebudou narušovat pohledový horizont.  

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

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

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

prostředí a zdravotní stav obyvatel. Z jejich charakteru a kvantity bylo vyhodnoceno, že záměr nemůže mít 

významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů 

vyplývá zejména z důsledného dodržování platných právních předpisů. Současně se v průběhu zpracování 
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oznámení nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by znemožňovaly 

jednoznačnou specifikaci možných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Dostupné informace byly 

pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí dostatečné. Z procesu posuzování lze konstatovat, že 

životní prostředí v dotčené lokalitě jako celek nebude ovlivněno nad únosnou míru. K předmětnému 

záměru neobdržel příslušný úřad žádné negativní vyjádření. Vypořádání jednotlivých připomínek  

z vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení je součástí bodu 3 odůvodnění. Na základě výše 

uvedeného neshledal příslušný orgán významné negativní vlivy z hlediska charakteru záměru a jeho 

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

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

rozhodl příslušný úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

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

Středočeský kraj – ze dne 17. 9. 2020 pod č.j. 114080/2020/KUSK 

Městský úřad Votice – oddělení územního plánování - ze dne 19. 8. 2020 pod č.j. 28824/2020/ÚPŽP-

St 

Krajský úřad Středočeského kraje – ze dne 12. 7. 2020 pod č.j. 112875/2020/KUSK 

Obec Jankov – ze dne 10. 8. 2020 pod č.j. 494/2020OU-3 

Krajská veterinární správa pro Stč. kraj, ústřední pracoviště Benešov – ze dne 23. 7. 2020 pod č.j. 

SVS/2020/085191-S 

KHS Stč. kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Benešov – ze dne 7. 8. 2020 pod č.j. 

KHSSC37568/2020 

ČIŽP OI Praha – ze dne 5. 8. 2020 pod č.j. ČIŽP/41/2020/8814 

Povodí Vltavy, s.p. – ze dne 30. 7. 2020 pod č.j. PVL-12163/2020/SP 

Ze strany veřejnosti nebylo obdrženo žádné vyjádření. 

Obdržená vyjádření v plném znění jsou k nahlédnutí ve spisu. 

3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:  

Středočeský kraj - souhlasí se záměrem „Bedřichovice – výkrm kuřat“ a nepožaduje další posuzování dle 

zákona, za podmínky souhlasného stanoviska správce CHKO Blaník pro přímo dotčené či sousední pozemky 

pro aplikaci statkových hnojiv. 

Vypořádání: Jedná se o zákonné požadavky vycházející z platné legislativy, v případě přímého dotčení 

pozemků pro aplikaci hnojiv bude řešeno v navazujícím správním řízení. 

Městský úřad Votice   
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění  
K záměru bylo vydáno vyjádření dne 4. 6. 2020 pod č.j.: 17668/2020/ÚPŽP-Pro. Sděluje, že 

předkládaný záměr neohrozí veřejné zájmy v území, organizaci půdního zemědělského fondu a sítě 

zemědělských účelových komunikací. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění  

Do projektové dokumentace je nutné doplnit odhadované množství odpadů, které během realizace 

záměru vzniknou. Před zahájením řízení správního orgánu, který bude vydávat územní rozhodnutí  

a stavební povolení bude nutné vydat závazné stanovisko dle § 79 odst. 4 zákona o odpadech.  

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek, požadavky vycházejí z jednotlivých 

zákonů, a bude je nutné v následných povolujících řízeních dodržet. 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění  

Bez připomínek. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 
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Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění  
K zjišťovacímu řízení nemáme připomínky. Záměr částečně zasahuje do pozemků, které jsou součástí 

ZPF. Před zahájením řízení správního orgánu, který bude vydávat územní rozhodnutí a stavební 

povolení, bude nutné vydat závazné stanovisko, kterým bude udělen souhlas s odnětím půdy ze ZPF.  

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. Vyjmutí zemědělské půdy pro záměr 

bude řešeno samostatným řízením, bez jehož souhlasu není záměr realizovatelný. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění  
Bez připomínek. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

Zákon č. 201/2012Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění  
Záměr je z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí v kompetentnosti krajského úřadu. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění  
Bez připomínek. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění  
Bez připomínek. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění  
Bez připomínek. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění  
Bez připomínek. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění  

Bez připomínek. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

 

Krajský úřad Středočeského kraje 
Krajský úřad jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v účinném znění (dále jen „zákon č. 

114/1992 Sb.“), sděluje, že v souladu s § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, v účinném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), lze vyloučit významný vliv 

předloženého záměru samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na předmět ochrany 

nebo celistvost evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) nebo ptačích oblastí (dále jen „PO“) 

stanovených příslušnými vládními nařízeními, které jsou v působnosti Krajského úřadu. Nejbližší 

území soustavy Natura 2000 v působnosti Krajského úřadu je EVL Sedlečský potok (CZ0213069), 

jejíž hranice se nachází cca 250 m jižním směrem od záměru. Předmětem ochrany EVL je mihule 

potoční (Lampetra planeri).  

Vzhledem k charakteru záměru nelze očekávat negativní ovlivnění EVL.  
Krajský úřad dále, jako orgán ochrany přírody a krajiny, podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., sděluje, 

že vzhledem k charakteru záměru nemá k dalším zájmům hájeným Krajským úřadem žádné 

připomínky. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek 

 

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

předpisů  
Posuzovaný záměr má být umístěn z části na pozemku se způsobem ochrany nemovitosti „zemědělský 

půdní fond“ (dále jen „ZPF“), předpokládaný rozsah záboru ZPF činí 400 m2.  
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Před vydáním rozhodnutí podle zvláštního předpisu (stavebního zákona) je nutné získat souhlas 

příslušného orgánu ochrany ZPF k odnětí dotčené zemědělské půdy ze ZPF dle ustanovení § 9 odst. 8 

zákona o ochraně ZPF.  

Žádost o udělení tohoto souhlasu musí mít veškeré náležitosti dle ustanovení § 9 odst. 6 zákona  

o ochraně ZPF.  

Příslušným orgánem ochrany ZPF k udělení souhlasu je s ohledem na rozsah požadovaného záboru 

ZPF úřad obce s rozšířenou působností, v daném případě Městský úřad Votice.  

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. Vyjmutí zemědělské půdy pro záměr 

bude řešeno samostatným řízením, bez jehož souhlasu není záměr realizovatelný, viz stanovisko MÚ 

Votice. 

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění  
Předmětem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

v platném znění, je novostavba hal pro výkrm brojlerů ve stávajícím areálu určeném územním plánem 

k zemědělské výrobě. Jedná se o celkem tři přízemní haly pro výkrm brojlerů. Areál se nachází JV od 

obce Bedřichovice. Původní objekt chovu dojnic, dnes již nevyužívaný, bude odstraněn. Kumulaci  

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

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

Vytápění hal bude zajišťováno pomocí topidel spalujících propan. Vytápění je zajišťováno pomocí 

14ti topidel typu WinterWarm DXC 100 o příkonu 14 x 108 kW = 1 512 kW. Celková roční spotřeba 

plynu pro všechny haly je 59,2 t/rok. Jiné energetické zdroje pro vytápění nejsou uvažovány. 

Vzhledem k tomu, že spaliny musejí být odváděny do venkovního prostředí samostatnými výduchy od 

jednotlivých topidel, jedná se v tomto případě o nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší.  

Z hlediska emisí amoniaku je záměr zařazen do kategorie zdrojů znečišťování ovzduší podle přílohy 2 

k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Dosahuje limitů uvedených pod bodem 8. „Chov 

hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně.“ Celkové emise amoniaku  

z areálu a ploch rostlinné výroby, na kterých bude hnůj aplikován, dosáhnou výše 17,535 t NH3/rok. 

Pro tyto zdroje je v příloze 8 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím 

zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, uvedena technická 

podmínka provozu: „Za účelem předcházení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem zajistit 

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

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

ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.“  

Vliv dopravy je možno rozdělit do dvou etap, jedná se o období výstavby a období vlastního provozu. 

Během výstavby je nutno počítat s navýšením emisí prachu, zejména při manipulaci se stavebními 

materiály a pojezdem vozidel po komunikacích a vířením prachu z vozovek. Tyto vlivy je možné 

eliminovat vhodnou organizací výstavby – zkrápění a úklid vozovek. Vzhledem k umístění staveniště 

lze předpokládat, že v zastavěné části obce nebudou tyto vlivy patrné.  

 

Předkládaný záměr obsahuje v příloze návrh ochranného pásma zpracovaný podle „Metodického 

návodu pro posuzování chovů zvířat z hlediska péče o vytváření a ochranu zdravých životních 

podmínek“ schváleným ministerstvem zdravotnictví. Území, které může být případně zasaženo 

pachovými látkami z chovu hospodářských zvířat, nezasahuje k objektům hygienické ochrany.  

Zdrojem prachu (TZL) při provozu záměru bude především stlaní a krmení. Je třeba zajistit, aby prach 

při manipulaci a příslušnými substráty zůstal usazen ve stájovém prostoru a nebyl emitován do okolí. 

Pro zajištění všech navrhovaných opatření je nezbytné zpracovat provozní řád. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek, požadavky vycházejí z 

jednotlivých zákonů, a bude je nutné v následných povolujících řízeních dodržet. 
Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci  
Výše uvedený záměr naplňuje dikci přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., zákona o integrované 

prevenci, o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování  

a o změně některých zákonů. Před uvedením zařízení do provozu, musí provozovatel zařízení 

disponovat pravomocným rozhodnutím o vydání integrovaného povolení pro dané zařízení. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek, požadavky vycházejí z jednotlivých 

zákonů, a bude je nutné v následných povolujících řízeních dodržet. 
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Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění  
Bez připomínek. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění  
Bez připomínek. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění  
Výkopová zemina a uhynulá zvířata nejsou odpadem dle zákona o odpadech, jinak bez připomínek. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

 

Obec Jankov 

Bez připomínek. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

 

Krajská veterinární správa pro Stč. kraj 

KVSS sděluje, že zatížení pachem se významně liší podle ročních období a podle stáří chovaných 

kuřat na maso. K nárůstu pachové zátěže dochází zejména v letním období při plném obsazení hal 

kuřaty v druhé polovině výkrmového cyklu a dále při vyskladnění hal a při manipulaci s podestýlkou 

na konci výkrmu při asanačních činnostech.  

KVSS sděluje, že při odklizu kadáverů uhynulých kuřat v uváděných intervalech 1x za 2-3 dny je 

nutné zabezpečit jejich chlazení jako opatření proti zápachu a autolýze. Je zároveň třeba řešit i sanitaci 

úchovných nádob na kadávery z pohledu místa čistění a odtoku a likvidace odpadních vod. 

Vypořádání: Skladování kadáverů bude podrobně řešeno v projektové dokumentaci, požadavky 

vycházejí z jednotlivých zákonů, a bude je nutné v následných povolujících řízeních dodržet. 
Ve výpočtu ochranného pásma chovu nebyly použity korekce na zeleň, převýšení, které by rozsah 

ochranného pásma dále zmenšovaly, zpracované ochranné pásmo má tak dostatečnou míru 

bezpečnosti. Jak je patrné z grafického znázornění v oznámení, hranice ochranného pásma je 

dostatečně vzdálená od obytné zástavby (187 m), a tak je vyloučeno, že by zástavba mohla být 

obtěžována pachovými vlivy záměru. Navíc hlavní ventilátory budou umístěny v jižních štítech, tedy 

vzdušnina z hal bude odváděna ve směru od obytné zástavby. 

 

KHS Stč. kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Benešov 
S oznámeným záměrem „Bedřichovice – výkrm kuřat“ v kat. území Čestín u Jankova, oznamovatel 

Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a.s., Pražská 169, 257 06 Louňovice pod Blaníkem, IČ 

61673196 se souhlasí. Záměr není nutné posuzovat dle zákona. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

 

ČIŽP OI Praha 
Oddělení ochrany ovzduší: 

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

záměru zásadní připomínky – za předpokladu, že ve fázi realizace bude dodržena vhodná organizace 

výstavby (skrápění, úklid vozovky). 

Oddělení ochrany vod: 

K předloženému oznámení nemáme z hlediska ochrany vod připomínky. 

Oddělení odpadového hospodářství: 

K předloženému záměru z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, nemáme 

připomínky. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek 
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Povodí Vltavy s.p 
Jako správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Dolní Vltavy, nepovažujeme za nutné 

záměr „Bedřichovice – výkrm kuřat“ dále posuzovat dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí a o změně souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). 

Dále upozorňujeme: 

1. Podlahy hal, kanalizace a jímky na vyvážení budou provedeny jako nepropustné z hlediska průniku 

závadných látek v souladu s § 50, odst. 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích  

na stavby. 

2. Skladování podestýlky (statkových hnojiv) a aplikace na zemědělskou půdu bude v souladu 

s nařízením vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním plánu, v platném znění. 

Pro uložení podestýlky na zemědělské půdě bude zpracován havarijní plán. 

3. Zasakování nekontaminovaných srážkových vod musí být navrženo na základě hydrotechnických 

výpočtů a hydrogeologického posouzení dané lokality. Vsakování srážkových vod bude navrženo dle 

znalosti hydrogeologických poměrů tak, aby dno zasakovacího systému bylo umístěno min. 1,0 m nad 

zjištěnou hladinou podzemní vody. 

4. Ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití 

průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody je třeba souhlasu dle § 17 vodního zákona. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek, požadavky vycházejí z jednotlivých 

zákonů, a bude je nutné v následných povolujících řízeních dodržet. 

 

4. Podklady pro rozhodnutí 

Podkladem pro rozhodnutí bylo oznámení záměru a došlá vyjádření k záměru uvedená v bodě 3. 

 

Poučení 

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

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

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

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

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

na Krajském úřadu Středočeského kraje. 

 

 

 

 oprávněná úřední osoba 

Otisk úředního razítka Ing. Aleš Rybář 

 odborný referent na úseku životního prostředí 

 

 

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

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

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

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

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

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

CENIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eia pod kódem STC2317. 

 

 

Datum vyvěšení:  Datum sejmutí: 

http://www.kr-stredocesky.cz/
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
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Rozdělovník k č. j.:   099310/2020/KUSK 

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

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

2. Obec Jankov, Na Náměstí 14, 257 02 Jankov 

Dotčené orgány: 

3. KHS Stč. kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Benešov, Černoleská 2053, 256 55 

4. MěÚ Votice, OŽP, Komenského nám. 700, 259 01 Votice 

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

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

7. Krajská veterinární správa pro Stč. kraj, ústřední pracoviště Benešov, Černoleská 1929, 

256 01 Benešov 

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

11, 150 21 Praha5 

Oznamovatel: 

9. Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a.s., Pražská 169, 257 06 Louňovice pod Blaníkem 

Na vědomí: 

10. Městský úřad Votice, Odbor výstavby a územního plánování, Komenského nám. 700, 259 

01 Votice 

11. Ing. Radek Přílepek, FARMTEC a.s., Bydlinského 871, 391 01 Sezimovou Ústí 
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