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Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
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
„Rozšíření chovu skotu na farmě Žďár“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.
Identifikační údaje
Název záměru: „Rozšíření chovu skotu na farmě Žďár“
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona: kategorie II bod 69 „Zařízení k chovu
hospodářských zvířat s kapacitou od stanoveného počtu dobytčích jednotek 50 DJ (1 dobytčí
jednotka = 500 kg živé hmotnosti)“
Oznamovatel: ZD Březina nad Jizerou, družstvo, Březina 41, 294 11 Loukov u Mnichova
Hradiště
IČ oznamovatele: 00105309
Zpracovatel oznámení: Jan Malásek, U Olivovny 1641/8, 251 01 Říčany, IČ: 87769140
Kapacita (rozsah) záměru:
Původní kapacita teletníku – 80 ks telat
Nově navržená kapacita teletníku – 120 ks telat
Původní kapacita stáje č. 4 „odchov býků“ – 101 ks býků
Nově navržená kapacita stáje č. 4 „odchov býků“ – 110 ks býků
Nově navržená stáj OMD – 121 ks jalovic
Původní celková kapacita záměru - 225 DJ
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

tel.: 257 280 782 rihova@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz
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Nově navržená celková kapacita – 315 DJ
Umístění záměru:

kraj: Středočeský kraj
obec: Žďár
k. ú.: Žďár u Mnichova Hradiště

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Předmětem záměru je rozšíření stávajícího chovu skotu na farmě Žďár. Chov bude rozšířen
o nově zřízenou stáj OMD, kdy ovšem půjde o využití stávající budovy bez stavebních úprav.
Dále bude upravena kapacita teletníku a stáje č. 4 „odchov býků“. Kapacita chovu tedy bude
navýšena o cca 90 DJ na kapacitu 315 DJ. Celkově tedy bude areál zahrnovat 5 objektů pro chov
skotu. Realizací záměru nedojde k záboru pozemků ZPF ani PUPFL. Navýšení spotřeby vody
nepřesáhne množství povolené stávajícím rozhodnutím o povolení odběru podzemní vody.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Záměr bude realizován částečně v již stávajících objektech, jelikož v současnosti je chov skotu
již provozován ve čtyřech stájích. V rámci rozšíření chovu skotu bude upravena kapacita stáje
č. 2 a č. 4 a dále bude nově zřízena stáj OMD a to využitím stávající budovy bez stavebních
úprav.
Stáj č. 1 slouží pro odchov jalovic a má kapacitu ustájení 120 ks jalovic a 60 ks telat ve věku
3-6 měsíců. Ve stáji je volné ustájení na podestýlce a odklízení hnoje se provádí každý druhý
den.
Druhá stáj slouží jako teletník pro ustájení 120 ks telat ve věku 2 – 5 měsíců. I v této stáji j
e volné ustájení na podestýlce a odklízení hnoje se provádí dvakrát týdně.
Další dvě stáje slouží pro odchov býků. Stáj č. 3 slouží pro ustájení 100 ks býků ve stáří 3 – 12
měsíců. Ustájení je volné na hluboké podestýlce a odklízení hnoje se provádí jednou za týden.
Stáj č. 4 má kapacitu ustájení 110 ks býků ve stáří 1 – 2 roky. V této stáji je volné ustájení
na hluboké podestýlce. V této stáji je hnůj odklízen jednou za 6 týdnů.
Poslední, nově vznikající stáj bude sloužit pro odchov mladého dobytka. Bude mít kapacitu 121
ks jalovic ve věku 6 – 13 měsíců. V této stáji bude volné ustájení na podestýlce a odklízení hnoje
bude prováděno jednou za týden.

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 25. 9. 2018 doplněné oznámení záměru
„Rozšíření chovu skotu na farmě Žďár“ společnosti ZD Březina nad Jizerou, družstvo, Březina
41, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště, které zpracoval Jan Malásek, U Olivovny 1641/8,
251 01 Říčany.
Oznámení bylo zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení
bylo Krajským úřadem Středočeského kraje v řádném termínu rozesláno k vyjádření příslušným
orgánům státní správy, samosprávným celkům a dalším subjektům. Informace o projednávání
záměru byla vyvěšena na úřední desce Středočeského kraje dne 9. 10. 2018
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a na příslušných internetových stránkách v Informačním systému EIA na stránkách CENIA –
http://www.cenia.cz/eia pod kódem STC2178 a Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz.
V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr
může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona.
Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl Krajský úřad Středočeského kraje.
Záměr řeší navýšení kapacity zařízení k chovu skotu. Dojde k navýšení z 225 DJ na 315 DJ.
Realizací záměru tedy dojde k zefektivnění již fungujícího provozu.
K realizaci záměru bude využit stávající areál, který je již oznamovatelem využíván. Nedojde
tedy k záboru pozemků ZPR ani PUPFL. Rozšířením kapacity chovu nedojde k ovlivnění
žádného zvláště chráněného území. Lokalita není významná z hlediska podzemních vod,
vodních toků ani pramenných oblastí. Realizací záměru také nebudou dotčeny žádné významné
krajinné prvky či lokality ÚSES. Lokalita je umístěna mimo kulturní památky
a chráněné archeologické lokality.
K napájení je používána voda z vlastního vrtu, který je umístěn v areálu. Navýšení spotřeby
vody nepřesáhne množství povolené stávajícím rozhodnutím o povolení odběru podzemní vody.
Z hlediska odpadních vod platí, že stáje, kanalizace a jímky jsou provedeny v nepropustném
provedení tak, aby byla vyloučena kontaminace povrchových a podzemních vod.
Bude prováděna pravidelná revize dle platných norem. Způsob likvidace srážkových vod
se nemění.
Rozšířením provozu nedojde k významné změněn skladby, nebo navýšení produkce odpadu.
Do ovzduší je z provozu vypouštěn zejména amoniak. Oproti původní kapacitě zařízení dojde
k navýšení emisí amoniaku o 2,2 t/rok. V provozu farmy ale jsou zavedeny technologie
na snížení emisí amoniaku. Konkrétně ponechání pevných exkrementů na hnojišti v klidu
do vytvoření přírodní krusty a zapravení hnoje pluhem do 24 hodin od aplikace. Zavedením
těchto snižujících technologií se celkové emise amoniaku sníží o cca 20% na 6,89 t/rok.
Dopravní napojení areálu se nemění. Doprava spojená s provozem záměru je celoroční s výkyvy
během období sklizně a přepravy objemných krmiv k uskladnění během letního a podzimního
období. Navýšení dopravy bude spojeno jen s nárůstem živočišné výroby, jelikož zemědělská
půda je již v současnosti obdělávána. Nelze tedy očekávat výrazné navýšení dopravního zatížení
v lokalitě. Stejně tak nelze předpokládat významnou změnu v zatížení lokality hlukovou zátěží.
Vzhledem k charakteru záměru nelze předpokládat žádné nepříznivé vlivy přesahující státní
hranice.
S ohledem na výše uvedené a s ohledem na doručená vyjádření dotčených správních úřadů
a dotčených územních samosprávných celků, které nepodaly žádný relevantní požadavek
na další posuzování vlivů záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., rozhodl příslušný úřad tak,
jak je uvedeno ve výrokové části.

2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího
řízení:
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště
v Mladé Boleslavi – vyjádření č. j. S-KHSSC 53683/2018 ze dne 6. 11. 2018
Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství – vyjádření
ze dne 6. 11. 2018 pod č. j. 146044/2018/KUSK
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Středočeský kraj – vyjádření ze dne 29. 10. 2018 pod č. j. 142933/2018/KUSK
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha - vyjádření ze dne 19. 10. 2018
pod č. j. ČIŽP/41/ 2018/12128
Ze strany veřejnosti neobdržel příslušný úřad ke zveřejněnému oznámení žádné vyjádření.

3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště
v Mladé Boleslavi
Souhlasí se záměrem a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.

Česká inspekce životního prostředí, OI Praha
Z hlediska odpadového hospodářství:
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném
a účinném znění, nemáme proti navrhovanému záměru námitky. K oznámení uvádíme,
že neobsahuje popis (či deklarovaný seznam viz str. 11, bod D. 6. oznámení) odpadů
produkovaných dosavadním provozem farmy Žďár.
Závěr: ČIŽP OI Praha nemá k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky,
pouze upozornění oddělení odpadového hospodářství. Inspekce nepožaduje další posuzování
záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Krajský úřad Středočeského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství
Z hlediska ochrany přírody a krajiny:
Krajský úřad Středočeského kraje, jako orgán ochrany přírody (dále jen „Krajský úřad“)
příslušný podle ust. § 77a odst. 3 a následujících tohoto ust. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 114/1992 Sb.“), tj. zejména
k zvláště chráněným územím v kategorii přírodní památka a přírodní rezervace, nadregionálním
a regionálním územním systémům ekologické stability, zvláště chráněným druhům rostlin
a živočichů, nemá k navrhovanému záměru „Rozšíření chovu skotu na farmě Žďár“
na pozemcích parc. č. 455/1, 455/2, 456/1, 456/2, 458/1, 458/2, 459/1, 459/2, 459/3, 513/1, 514
a 775 v k. ú. Žďár u Mnichova Hradiště připomínky. Předložený záměr řeší rozšíření chovu
skotu o 60 ks telat, 9 ks býků v odchovu a 121 ks jalovic, tj. o 90 DJ na kapacitu 315 DJ.
Krajský úřad příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., konstatuje,
že v souladu s ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb. lze vyloučit významný vliv navrhovaného
záměru „Rozšíření chovu skotu na farmě Žďár“, na pozemcích parc. č. 455/1, 455/2, 456/1,
456/2, 458/1, 458/2, 459/1, 459/2, 459/3, 513/1, 514 a 775 v k. ú. Žďár u Mnichova Hradiště,
jehož předmětem je rozšíření stávajícího zavedeného chovu skotu a 121 kusů jalovic,
samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na předmět ochrany
nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, stanovených příslušnými
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vládními nařízeními. S ohledem na charakter a lokalizaci záměru se nepředpokládá možnost
významného ovlivnění území soustavy Natura 2000, která jsou v kompetenci Krajského úřadu.
Odůvodnění: V blízkosti záměru cca 12 km východním směrem se nachází evropsky významná
lokalita Rečkov označená kódem CZ 0212020. Navrhované zvýšení kapacity skotu v rámci
stávajícího zemědělského areálu v k. ú. Žďár u Mnichova Hradiště do citované EVL nezasahuje,
ani ji neovlivňuje. Z těchto důvodů plánovaný záměr nezakládá důvod k předpokladu, že dojde
k působení na toto území soustavy Natura 2000.

Z hlediska nakládání s odpady:
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném
znění, (dále jen zákon o odpadech), sdělujeme následující:
- Nakládání s odpady, které budou vznikat realizací výše uvedeného záměru, musí být
řešeno dle platné legislativy, tj. zákona o odpadech.
- Vznikající odpady je třeba třídit dle druhu a předávat je do vlastnictví pouze osobě
oprávněné k jejich převzetí dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, a to přednostně k jejich
využití. Nebude-li jejich využití možné, předat je k odstranění.
- Výše uvedenou připomínku požadujeme zohlednit v dalším stupni projektové
dokumentace.
- Proti vlastnímu záměru nemáme z hlediska nakládání s odpady námitky.
- Nepožadujeme další hodnocení předložené dokumentace ve smyslu zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Z hlediska ochrany ovzduší:
Předmětem záměru je zvýšení kapacity chovu skotu na farmě Žďár. Chov je situován v jednom
areálu a bude rozšířen o stáj OMD, půjde však o využití stávající haly bez stavebních úprav.
Dále bude upravena kapacita teletníku a stáje č. 4 „odchov býků“. Původní kapacita zařízení
se rozšíří o 60 ks telat, 9 ks býků v odchovu a 121 ks jalovic, to znamená, že kapacita chovu
bude navýšena o 90 DJ na kapacitu 315 DJ. Areál tedy bude celkem zahrnovat 5 objektů
pro chov skotu a doprovodné stavby.
Chovaný skot je nejvýznamnějším původcem emisí v rámci střediska. Jedná se zejména
o amoniak (NH3), který je vypouštěn do ovzduší. Oproti původní kapacitě zařízení dojde
k navýšení emisí o 2,2 tuny NH3 za rok. Na farmě Žďár jsou však zavedeny technologie
pro snížení emisí amoniaku uvedené v metodickém pokynu MŽP, přičemž se emise NH3 sníží
o cca 20,29 %. Rozšíření nebude mít významný vliv na veřejné zdraví nebo na životní prostředí.
Sirovodík a kysličník uhličitý se při dodržování zásad správného provozu pohybuje na velice
nízké úrovni koncentrace a neměly by v žádném případě překročit parametry, uvedené
v technických doporučeních MZe ČR. Za těchto předpokladů nemohou tyto emise v zásadě
ovlivnit životní prostředí.
Jelikož na základě dodaných podkladů dojde realizací záměru k navýšení kapacity a emisní
znečišťujících látek, je provozovatel povinen požádat o změnu povolení provozu. Součástí této
žádosti musí být v souladu s § 11 odst. 8 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů, také odborný posudek zpracovaný osobou autorizovanou ke zpracování
odborných posudků v ochraně ovzduší.
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Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.

Středočeský kraj
Souhlasí se záměrem a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.

4. Podklady pro rozhodnutí
Podkladem pro rozhodnutí bylo oznámení záměru, které zpracoval Jan Malásek,
včetně jeho příloh 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

Mgr. Jana Říhová
odborný referent na úseku životního prostředí

Středočeský kraj a obec Žďár (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad žádá
ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce.
Doba zveřejnění je dle ust. § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň příslušný úřad žádá
obec Žďár o písemné vyrozumění o datu vyvěšení zdejšímu úřadu a to v co nejkratším
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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 STC2178.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Rozdělovník k č. j.: 125312/2018/KUSK
Dotčené územní samosprávné celky: k vyvěšení na úřední desce
1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
2. Obec Žďár, Žďár-Břehy č. p. 20, 294 11 Loukov
Dotčené orgány:
3. KHS Stč. Kraje, územní pracoviště Mladá Boleslav, Bělská 151, 293 34 Mladá Boleslav
4. MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1,
295 21 Mnichovo Hradiště
5. ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
6. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Zborovská 11, 150 21 Praha5
7. Správa CHKO Český ráj, Antonína Dvořáka 294, 511 01 Turnov
Oznamovatel:
8. Jan Malásek, U Olivovny 1641/8, 251 01 Říčany
Na vědomí:
9. MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo
náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

