
 

KRAJSKÝ ÚŘAD 
JIHOČESKÝ KRAJ  
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví 
Oddělení IPPC a EIA 
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identifikátor DS:  kdib3rr tel:  386 720 111 IČ:  70890650 
e-podatelna:        posta@kraj-jihocesky.cz fax:  386 359 069 DIČ:  CZ70890650 
 

Rozhodnutí 
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2,  
370 76 České Budějovice (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 22 písm. a) 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon  
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě oznámení, 
které podala společnost EKOAREA s.r.o., Světví 19, 374 01 Horní Stropnice, IČO 280 85 591, prostřednictvím 
společnosti Projektservis Třeboň s.r.o., Novohradská 226, Třeboň II, 379 01 Třeboň, IČO 034 78 564, 

rozhodl 

podle ust. § 7 odst. 6 zákona, že záměr  

„Změna stavby zemědělského objektu Plavsko, katastrální území Plavsko,  
číslo parcelní st. 176, 2678/28“ 

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

Identifikační údaje 

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 k zákonu:  

Změna stavby zemědělského objektu Plavsko, katastrální území Plavsko, číslo parcelní st. 176, 2678/28 

Bod 69 „Zařízení k chovu hospodářských zvířat s kapacitou od stanoveného počtu dobytčích jednotek (1 dobytčí 
jednotka = 500 kg živé hmotnosti).“ kategorie II přílohy č. 1 k zákonu.  

2. Kapacita (rozsah) záměru: 

Stávající stav 

Stáj Druh 
chovaného 

zvířete 

Kapacita  
(ks) 

Průměrná 
hmotnost (kg) 

Celková 
hmotnost (kg) 

Počet dobytčích 
jednotek (DJ) 

výkrmna prasat prasata 504 70 35 280 70,56 
 

porodna prasnic 
prasnice 36 235 8 460 16,92 

selata (odchov) 288 20 5 760 11,52 
plemenní kanci 3 235 705 1,41 

Celkem  831  50 205 100,41 
 

   
Naše č. j.: KUJCK 126392/2020  
Sp. zn.: OZZL 104447/2020/jakubec SO  
   
Vyřizuje: Ing. Jana Kubecová  
Telefon: 386 720 767  
E-mail: kubecova@kraj-jihocesky.cz  
   
Datum: 14. 10. 2020  
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Navrhovaný stav 

Stáj Druh 
chovaného 

zvířete 

Kapacita 
(ks) 

Průměrná 
hmotnost (kg) 

Celková 
hmotnost (kg) 

Počet dobytčích 
jednotek (DJ) 

 
zimoviště skotu 

krávy 72 650 46 800 93,60 
telata v mléčné 

výživě 
72 115 8 280 16,56 

Celkem  144  55 080 110,2 
 
Cílem záměru je změnit užívání stávající stáje určené pro chov prasat na zimoviště skotu s kapacitu 72 ks krav 
bez tržní produkce mléka a max. 72 ks telat v mléčné výživě. Skot bude ustájen stelivově. 

3. Umístění záměru:  

Kraj:    Jihočeský 

Obec:   Plavsko 
Katastrální území: Plavsko 

Pozemek parc. č.: 2678/28 a st. 176  

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 
Jedná se o změnu stavby samostatně stojícího zemědělského objektu pro chov prasat na zimoviště skotu. Záměr 
bude napojen na dopravní infrastrukturu stávajícími a navrhovanými zpevněnými plochami.  
V areálu nejsou žádné jiné stavby, jako např. sklady objemných krmiv, nebo jiné stáje. V nejbližším okolí 
posuzovaného záměru nejsou chována jiná hospodářská zvířata. Možnost kumulace s jinými záměry nebyla 
zjištěna. 

5. Stručný popis technického a technologického řešení: 
Rekonstrukce stávající stáje není spojena s významnějšími demoličními pracemi, neboť se jedná o stavební 
úpravy vnitřní dispozice stáje spojené se změnou technologie chovu. Druhá stáj je již zdemolována. V rámci 
úprav budou vybourány otvory v boční stěně do nového krmiště a druhá stěna bude otevřena pro větrání.    
V objektu budou provedeny částečně nové podlahové konstrukce a hrazení. 

Upravovaný objekt obdélníkového půdorysu bude nepodsklepený, převážně jednopodlažní, v prostřední části 
bude mít 2. nadzemní podlaží (NP) se zázemím pro zaměstnance, přístup zajištěn ocelovým venkovním 
schodištěm. Objekt stáje bude zastřešen valbovou a sedlovou střechou s plechovou střešní krytinou z šablon se 
vzhledem imitace tašek v červené barvě, v hřebeni valbové střechy bude zachována původní hřebenová větrací 
štěrbina. Obvodový plášť objektu bude tvořen stávajícími zdmi ze smíšeného zdiva, částečně pevnými 
protiprůvanovými plachtami a částečně bude neopláštěný. V obvodovém plášti budou provedena ve štítech 
plachtová rolovací vrata a v západní podélné stěně budou průchody opatřeny plastovými protiprůvanovými 
lamelami. Vstupy do objektu budou orientovány z jižní, západní a severní strany upravovaného objektu. Okna 
a venkovní dveře v zázemí zaměstnanců budou plastová, s povrchovou úpravou dřevodekor, alternativou jsou 
okna dřevěná. Zatravněné plochy v okolí stáje budou doplněny novým osetím a vegetací. 
Navrhovaná přístavba krmiště bude umístěna na východní straně podélné stěny. Nové základové konstrukce 
přístavby budou vytvořeny z betonových základových patek, přístavba bude neopláštěná. Podlahy přístavby 
budou z vyztužených betonových desek z vodostavebního betonu, zastřešení pultovou střechou se střešní 
krytinou z trapézového plechu v červené barvě, která bude kladena na vlašské krokve z ocelových profilů. 
Konstrukce střechy bude tvořena nosnou konstrukcí z ocelových profilů. 
Parametry objektu: 
- zastavěná plocha stávající části objektu: 737,60 m2 

- zastavěná plocha přístavby: 303,97 m2 

- zastavěná plocha objektu celkem: 1 041,57 m2 

- užitná plocha 1. NP: 1 250,21 m2 
- užitná plocha 2. NP: 66,24 m2 
- obestavěný prostor objektu: 4 753,96 m3 
- světlá výška 1. NP: 2,81 - 2,61 m 
- světlá výška 2. NP: 2,60 m  

V objektu budou skupinové lehárny pro celkem 6 skupin krav s telaty ve věku do 3 měsíců. Krmení zvířat zajistí 
krmný vůz, přihrnování krmení bude zajištěno pomocí automatického přihrnovače. Zvířata budou napájena 
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z temperovaných napájecích žlabů s dostatečnou kapacitou a délkou hrany napájení min. 10 cm/ks. Zdrojem 
vody je stávající kopaná studna na pozemku parc. st. 176 v k. ú. Plavsko, která je v současné době 
rekonstruována. Veterinární zákroky budou prováděny ve veterinárním kotci, který je opatřen mobilní fixační 
klecí umožňující veterinární vyšetření a ošetření, podání látek zvířatům a odběr vzorků. 
Nastýlání lože se provádí před naskladněním zvířat a po vyhrnutí chlévské mrvy. Chlévská mrva bude vyhrnována 
chodbami pomocí mobilního prostředku na vodotěsnou manipulační plochu, umístěnou před jižním štítem 
objektu s následným odvozem na hnojiště mimo areál. 
Stáje budou větrány přirozeně pomocí hřebenové štěrbiny a otevřenou boční stěnou, krytou v zimním období 
svinovací plachtou. 
Dešťové odpadní vody z navrhované hnojné koncovky budou odvedeny přes nové kanalizační vpusti 
navrhovaným areálovým vedením hnojůvkové kanalizace do nepropustné odpadní jímky o objemu 29 m3, která 
bude vybetonována do stávající jímky a bude u ní proveden kontrolní systém případného úniku skladovaných 
látek. Dešťové odpadní vody ze střech objektu a přístavby budou likvidovány vsakem na pozemku stavby – 
budou odvedeny navrhovaným areálovým vedením dešťové kanalizace do stávající nepropustné jímky 
o celkovém objemu 48,1 m3, která bude využívána jako retenční a akumulační nádrž na dešťové vody. Retenční 
objem této nádrže bude 33 m3, akumulační objem 15 m3. Nádrž na dešťové vody bude propojena s navrhovanou 
šachtou dešťové kanalizace s řízeným odtokem 0,5 l/s, která bude napojena na vsakovací drenážní pera.  
Splaškové odpadní vody ze sociálního zázemí pro zaměstnance, umístěného ve 2. NP objektu, budou svedeny 
do samostatné jímky na vyvážení o kapacitě 6 m3 a následně odváženy na ČOV. Všechny jímky jsou navrženy 
jako vodotěsné. 

Oznamovaný záměr nespadá pod režim zákona č. 76/2002 Sb., zákona o integrované prevenci a o omezování 
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). 

6. Obchodní firma oznamovatele: 
EKOAREA s.r.o., Světví 19, 374 01 Horní Stropnice 

IČO 280 85 591 

7. Zpracovatel oznámení: 

Ing. Petr Pantoflíček, Přestavlky u Čerčan 14, 257 23 Přestavlky u Čerčan 

IČO 498 33 251 

Odůvodnění 

1.  Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad 
uvedených v příloze č. 2 k zákonu: 

I. Charakteristika záměru 
Záměr řeší přestavbu stávající, v současné době již nefunkční a částečně demolované, výkrmny prasat 
na zimoviště pro chov skotu s kapacitou 72 ks krav bez tržní produkce mléka a max. 72 ks telat v mléčné výživě. 

II. Umístění záměru 

Zemědělský objekt se nachází na území III. odstupňované ochrany CHKO Třeboňsko a v Ptačí oblasti Třeboňsko, 
v zastavěném území obce cca 1,4 km západním směrem od obce Plavsko a cca 250 m severozápadně od lokality 
Šimanov. Příjezd k objektu je z místní komunikace od jihu přes pozemek s parc. č. 2678/28 v k. ú. Plavsko. 
Změna stavby zemědělského objektu bude provedena na pozemcích parc. č. st. 176 (zastavěná plocha 
a nádvoří) a parc. č. 2678/28 (ostatní plocha se způsobem využití jako manipulační plocha) v k. ú. Plavsko. 

V závazném stanovisku odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Jindřichův Hradec vydaného 
pod č. j. VÚP/21459/20/Pb dne 5. 5. 2020 je konstatováno, že navrhovaný záměr splňuje stanovené podmínky 
vyplývající z Územního plánu Plavsko. 

Významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit 
nacházejících se na území CHKO Třeboňsko, a na Ptačí oblast Třeboňsko byl ve smyslu § 45i odst. 1 zákona 
č.  14/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody 
a krajiny“), vyloučen stanoviskem Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, oddělení Správa CHKO 
Třeboňsko, ze dne 14. 5. 2020 č. j. 01492/JC/20.   

Vzhledem k umístění záměru lze vyloučit významné vlivy přesahující státní hranice. 
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III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí 

Vlivy na obyvatelstvo, veřejné zdraví a sociální a ekonomické vlivy 
Vlastní etapa výstavby nebude znamenat z hlediska emisí z dopravy v porovnání s dnešním stavem významné 
riziko, může znamenat pouze dočasné nepříliš významné zvýšení hlukové zátěže související s dopravou 
materiálu. Stavební práce budou probíhat pouze v denní době a v dostatečné vzdálenosti od obytných objektů. 
S ohledem na charakter provozu a vzdálenost obytné zástavby na území obce Stráž nad Nežárkou v lokalitě 
Šimanov (hospodářský dvůr a pila) od posuzované stavby, než stanovuje vypočtené ochranné pásmo (viz příloha 
č. 5 k oznámení záměru) lze konstatovat, že vlivy a účinky stavby nebude obyvatelstvo nejbližší obytné zástavby 
zasaženo.  
V době provozu stáje přicházejí v úvahu 2 druhy ovlivnění obyvatel - emise znečišťujících látek do ovzduší 
a akustická zátěž okolí provozované farmy. Z příslušných kapitol o výstupech do ovzduší vyplývá, že emise 
z liniových zdrojů je možno pokládat za zanedbatelné. Emise amoniaku ze stáje jsou řešeny přirozeným 
odvětráním, čímž dojde k odpovídajícímu naředění na koncentrace, které nedosahují emisních limitů, a tudíž 
z hlediska zdravotního rizika je není nutno pokládat za významné. 
Navýšení dopravy vlivem záměru nebude v lokalitě významné, jedná se průměrně o cca 3 průjezdy nákladních 
automobilů denně. K aplikaci vedlejších organických produktů je možno konstatovat, že při technologické 
nekázni v rámci těchto agrotechnických operací v období s větrnějším počasím, může být narušen faktor pohody 
aplikací na pozemky přiléhající k obytné zástavbě. Výrazné zmírnění takového vlivu je nutno řešit vhodnou 
organizací prací z hlediska vyhnojování pozemků v rámci plnění rozvozového plánu.  
Záměr nevyžaduje nároky na novou pracovní sílu. 

Vliv na ovzduší a klima 
Během výstavby, zejména při demolici stávající stáje a manipulaci se sypkými materiály během výstavby, je 
nutno počítat s nepříliš výrazným navýšením emisí prachu. Tento jev však bude pouze dočasného charakteru. 
Vzniklý stavební odpad bude v souladu se zákonem o odpadech tříděn podle skupin katalogu odpadů a odvážen 
z areálu a předán oprávněným osobám k odstranění nebo dalšímu využití. 
Součástí oznámení byl také návrh ochranného pásma chovu, z něhož vyplývá, že emise pachových látek budou 
na základě zadaných vstupních podmínek malého rozsahu a pásmo nebude zasahovat nejbližší obytnou zástavbu 
jihovýchodně od stáje.  
Liniové zdroje znečištění budou představovat všechny dopravní prostředky, pohybující se po přilehlých částech 
příjezdových komunikací a v prostoru vlastní farmy. Bude se jednat zejména o dovoz krmiv, slámy a odvoz 
hnoje. Realizací záměru nedojde k patrnému zvýšení frekvence dopravy v lokalitě.  
Při rozboru vlivů uvažovaného provozu posuzované stáje na ovzduší bylo konstatováno, že z hlediska těchto 
vlivů nepředstavuje stavba ani její budoucí provoz žádný významný bodový nebo liniový zdroj znečištění, stejně 
tak jako stáj samotná není žádným významným zdroj znečištění ovzduší. 

Vlivy na hlukovou situaci  
Vlastní etapa výstavby nebude znamenat z hlediska emisí z dopravy v porovnání s dnešním stavem významné 
riziko, může znamenat pouze dočasné nepříliš významné zvýšení hlukové zátěže související s dopravou materiálu 
(nepravidelné, nepermanentní). Výstavba bude probíhat pouze v denních hodinách a v dostatečné vzdálenosti 
od obytných objektů. 
Provozem stáje pro zimní ustájení skotu nevzniknou v lokalitě žádné nové stacionární zdroje hluku. Větrání stáje 
je přirozené, a proto nebude docházet ke vzniku nadměrné hlučnosti při ventilaci, která by mohla překročit 
povolené limitní hodnoty u obytné zástavby obce. Stejně tak hlučnost vyhrnování hnoje nemůže u obytné 
zástavby překračovat povolených 50 dB ve dne a 40 dB v noci.  
Doprava nebude znamenat žádnou negativní změnu v akustické situaci v okolí areálu, neboť nedojde vlivem 
provozu této stáje k zaznamenatelnému zvýšení frekvence dopravy v lokalitě.   

Vliv na povrchové a podzemní vody  
Areál je napojen na vlastní zdroj vody (kopaná studna) s dostatečnou kapacitou – povolený odběr 2 160 m3/rok. 
Pro stavbu je navrhováno vodotěsné řešení stájových podlah, hnojné koncovky a jímek, které bude v rámci 
kolaudace dokladováno, nelze předpokládat negativní působení záměru na jakost podzemních vod. 
Ve stlané stáji nebudou vznikat žádné odpadní vody. Pro sociální zařízení bude vybudována samostatná jímka 
na vyvážení, vyprodukované splaškové odpadní vody budou odváženy na smluvní ČOV. Hnůj bude vyhrnován 
na vodotěsnou hnojnou koncovku a následně odvezen ke skladování na hnojiště mimo areál, které má 
dostatečnou kapacitu. U stáje bude vybudována malá jímka na zachycení dešťových vod spadlých na plochu 
hnojné koncovky, její obsah bude dle potřeby vyvážen k aplikaci na pozemky.    
Dešťové vody ze střechy stáje budou svedeny dešťovou kanalizací do retenční jímky s přepadem. Provozovatel 
bude zachycenou dešťovou vodu využívat. Tato jímka umožní zachycení případných přívalových dešťů. 
Plánovaný záměr neovlivní odvodnění dané lokality, ani nezmění charakter odvodnění celé oblasti.  
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Pro prevenci znečištění dešťových vod kadávery je řešeno shromažďování uhynulých kusů v kafilerním boxu. 
Investor musí zabezpečit jeho správný technický stav a zajistit včasné a pravidelné odvážení kadáverů.  
Při dodržení všech podmínek uvedených v oznámení by nemělo docházet k negativnímu ovlivnění povrchových 
ani podzemních vod v posuzované lokalitě. Nedojde také k žádnému negativnímu ovlivnění kvality vod 
na pozemcích, na něž budou statková hnojiva aplikována.  

Vlivy na půdu  
Z charakteru záměru nevyplývá požadavek na nový zábor zemědělské půdy, nebudou dotčeny ani pozemky 
určené k plnění funkce lesa. Při dodržení všech postupů nelze předpokládat negativní vliv na okolní půdu. Tato 
může být ohrožena pouze při havarijních stavech, zejména při přepravě vyskladňované chlévské mrvy 
na hnojiště nebo při havárii dopravního prostředku. 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje  
Realizací záměru nedojde k ovlivnění přírodních zdrojů a horninového prostředí. Posuzovaný záměr se nenachází 
v chráněném ložiskovém území. 

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy  
Záměr je realizován jako rekonstrukce a změna užívání stávající stáje. Jsou tak dotčeny pouze plochy, které se 
nenacházejí v přírodě blízkém stavu – zastavěná plocha a okolní zpevněné a nezpevněné plochy. Záměr 
nevyžaduje kácení dřevin rostoucích mimo les, neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo 
regionálně významných druhů rostlin, neboť se v místě výstavby plochy s takovými výskyty nenacházejí.  
Záměr zároveň neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů živočichů, 
včetně jejich reprodukčních prostor, jinak nejsou ani vlastní výstavbou ohroženy jiné populace jiných druhů 
živočichů. Vlivy na populace rostlinných a živočišných druhů je tedy možno pokládat za nevýznamné. 
Z hodnocení uvedeného v oznámení vyplývá, že záměr se nedotýká žádného stávajícího nebo výhledového 
skladebného prvku územního systému ekologické stability (ÚSES).  

Vlivy na krajinu  
Oznamovaný záměr je rekonstrukcí stávající stáje, stojící samostatně u pastvin a luk oznamovatele. 
Při rekonstrukci bude ke stáji na východní straně přistavěno kryté krmiště s valbovou střechou. Tím sice dojde 
k určitému zmohutnění objektu, ale v porovnání s původními 2 stájemi pro prasata, z nichž jedna již nebude 
obnovena, nebude tato přístavba významná. Z jižní a z jihozápadní strany bude z důvodu odclonění stáje 
z těchto směrů provedena výsadba několika skupin stromů a keřů. Oznamovatel bude respektovat požadavky 
Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, oddělení Správa CHKO Třeboňsko na vnější vzhled objektu, 
včetně druhu a barvy krytiny a bude s ní konzultovat i navrženou ochrannou zeleň.  
Vlivy na krajinný ráz je možno pokládat za nevýznamné, v některých aspektech i pozitivně – zlepšení vnějšího 
vzhledu dosti zanedbaného objektu.   

Vlivy na hmotný majetek  
Záměrem nebudou ovlivněny kulturní památky, archeologicky ani kulturně významné lokality či stavby.  

2.  Úkony před vydáním rozhodnutí: 

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2,  
370 76 České Budějovice, který je příslušným úřadem podle § 22 písm. a) zákona, obdržel dne 20. 8. 2020 
oznámení záměru „Změna stavby zemědělského objektu Plavsko, katastrální území Plavsko, číslo parcelní st. 
176, 2678/28“. Oznámení zaslala obchodní společnost EKOAREA s.r.o., Světví 19, 374 01 Horní Stropnice, 
IČO 280 85 591, prostřednictvím společnosti Projektservis Třeboň s.r.o., Novohradská 226, Třeboň II, 379 01 
Třeboň, IČO 034 78 564. 
Oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu zpracoval Ing. Petr Pantoflíček, Přestavlky u Čerčan 14, 257 23 Přestavlky 
u Čerčan, IČO 498 33 251, který je držitelem autorizace dle § 19 zákona. Oznámení splňovalo náležitosti dle § 6 
odst. 4 zákona, proto příslušný úřad zahájil dne 31. 8. 2020 zjišťovací řízení dopisem č. j.: KUJCK 108559/2020. 
Téhož dne bylo oznámení rozesláno k vyjádření dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným 
orgánům a informace o zahájení zjišťovacího řízení byla v souladu s § 16 zákona zveřejněna na úřední desce 
Jihočeského kraje. Na úřední desce obce Plavsko byla informace o zahájení zjišťovacího řízení zveřejněna dne 
1. 9. 2020, na úřední desce města Stráž nad Nežárkou dne 3. 9. 2020. Lhůta pro vyjádření k oznámení záměru 
uplynula dne 30. 9. 2020.  

V průběhu zjišťovacího řízení byla krajskému úřadu zasláno k záměru 5 vyjádření, která jsou uvedena níže 
v bodě 4 odůvodnění tohoto rozhodnutí.  
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3.  Podklady pro vydání rozhodnutí:  

➢ Oznámení „Změna stavby zemědělského objektu Plavsko, katastrální území Plavsko, číslo parcelní st. 176, 
2678/28“, zpracované Ing. Petrem Pantoflíčkem, autorizovanou osobou podle § 19 zákona 

➢ Vyjádření uvedená v bodě 4  

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v rámci zjišťovacího řízení: 
➢ Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí zemědělství a lesnictví, oddělení ochrany ovzduší 

a nakládání s odpady vyjádření č. j. KUJCK 111431/2020 ze dne 4. 9. 2020 

➢ Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí, vyjádření č. j. OŽP/42725/20/HV ze dne 10. 9. 
2020 

➢ Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice, vyjádření 
č. j.: ČIŽP/42/2020/4747 ze dne 24. 9. 2020  

➢ Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, vyjádření  
č. j.: KHSJC 25904/2020/HOK JH-TA ze dne 25. 9. 2020 

➢ Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, oddělení Správa CHKO Třeboňsko, vyjádření č. j. 
03166/JC/20 ze dne 30. 9. 2020 

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení: 

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení 
ochrany ovzduší a nakládání s odpady uvádí, že z pohledu ochrany ovzduší není nutno záměr dále 
posuzovat. 
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře. 

Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí nemá jako příslušný orgán státní správy 
na úseku životního prostředí k záměru připomínky a nepožaduje další posuzování podle zákona. 
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře. 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice nemá z hlediska ochrany 
přírody, ochrany ovzduší a ochrany vod žádné připomínky. 
Z hlediska odpadového hospodářství uvádí, že s odpadem katalogových čísel 02 01 03 Odpad rostlinných pletiv 
a 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad je nutno nakládat v režimu zákona o odpadech, tj. je možné je předat 
výhradně oprávněné osobě dle tohoto zákona a nelze je odvážet na hnojiště tak, jak je uvedeno v oznámení 
záměru. U odpadu katalogového čísla 20 01 21* Zářivky je nutné upřednostnit režim zpětného odběru před 
předáním oprávněné osobě. 
Vypořádání: Upozorněno na povinnosti vyplývající ze zákonných předpisů, ponecháno bez komentáře. 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích s obsahem oznámení 
záměru souhlasí a nepožaduje další posuzování podle zákona. Upozorňuje však, že bude v následných řízeních 
požadovat aktualizaci upřesnění zdrojů hluku a upozorňuje, že pro zaměstnance musí být zajištěna pitná voda 
odpovídajících požadavků vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou 
vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších změn a doplňků. 
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře. 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, oddělení Správa CHKO Třeboňsko nepožaduje, 
aby byl záměr dále posuzován podle zákona. Uvádí, že v již vydaném závazném stanovisku vyloučila významný 
vliv na evropsky významné lokality v CHKO Třeboňsko a Ptačí oblast Třeboňsko. Dále v něm stanovila požadavky 
na vnější vzhled objektu a na provedení výsadby ochranné (opticky izolační) zeleně před pohledově 
exponovaným jižním a jihovýchodním průčelím stáje, a to v maximálně možném rozsahu pozemků, jimiž žadatel 
disponuje, a stanovila podmínku k zajištění udržitelnosti těchto výsadeb. 
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře. 

Dotčené územní samosprávné celky, veřejnost a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona 
se k oznámení nevyjádřily. 

Z oznámení záměru je patrné, že vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a vlivy na obyvatelstvo a veřejné 
zdraví nejsou významné. Zpracované oznámení podává ucelený přehled možného vlivu na životní prostředí 
v místě záměru či jeho okolí. Za předpokladu realizace v oznámení navržených podmínek k ochraně zdraví 
obyvatelstva a životního prostředí vyplývajících z procesu posuzování lze konstatovat, že životní prostředí 
v dotčené lokalitě jako celek nebude ovlivněno nad únosnou míru. 
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Krajský úřad na základě informací uvedených v oznámení záměru, z obdržených písemných vyjádření 
a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl k závěru, že záměr 
„Změna stavby zemědělského objektu Plavsko, katastrální území Plavsko, číslo parcelní st. 176, 2678/28“ nemá 
významný negativní vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona, neboť z provedeného 
vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí je zřejmé, že z hlediska významnosti jednotlivých identifikovaných 
vlivů je provoz záměru možný a při respektování doporučených opatření neznamená významné ovlivnění 
hodnocených složek životního prostředí.  

Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, OVSS II, České Budějovice 
oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení 
podáním učiněným u Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví,  
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona musí 
dotčená veřejnost předložit v odvolání. 

Ing. Zdeněk Klimeš 
vedoucí odboru 

Obec Plavsko a město Stráž nad Nežárkou žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu 
určeném po dobu stanovenou zákonem (minimálně 15 dnů) a poté o zaslání vyrozumění o vyvěšení 
Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Po stejnou 
dobu bude rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje a zveřejněno též způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu 
Jihočeského kraje se písemnost považuje za doručenou. 

Záznam o zveřejnění:  
 
Vyvěšeno dne: …………………………     Sejmuto dne: ………………………… 
 

Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu. 

Razítko a podpis: …………………………………………………… 
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ROZDĚLOVNÍK  

Oznamovatel (DS) 

➢ EKOAREA s.r.o., Světví 19, 374 01 Horní Stropnice, prostřednictvím: Projektservis Třeboň s.r.o., 
Novohradská 226, Třeboň II, 379 01 Třeboň 

Dotčené územní samosprávné celky  

➢ Jihočeský kraj, k rukám člena Rady Jihočeského kraje pana Pavla Hrocha, U Zimního stadionu 1952/2,  
370 76 České Budějovice (na doručenku) 

➢ Obec Plavsko, Plavsko 77, 378 02 Stráž nad Nežárkou (DS)          

➢ Město Stráž nad Nežárkou, náměstí Emy Destinové 61, 378 02 Stráž nad Nežárkou (DS)    

Dotčené orgány (DS)  

➢ Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
➢ Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, územní pracoviště Jindřichův 

Hradec, Bezručova 857/II, 377 01 Jindřichův Hradec         

➢ Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí, U Výstaviště 16, P.O.BOX 32, 370 21 České 
Budějovice                              

➢ Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj, Severní 9, 370 10 České Budějovice               

➢ Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, oddělení Správa chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, 
Valy 121, 379 01 Třeboň                

➢ Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví – zde 
- oddělení vodního hospodářství 
- oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady 
- oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES   

Na vědomí (DS) 

➢ Obec Hatín, Hatín 3, 377 01 Jindřichův Hradec 

➢ Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice 

➢ Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův 
Hradec 

Dále obdrží (se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dní) 

➢ Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, prostřednictvím: Krajský úřad 
Jihočeského kraje, odbor kancelář ředitele, úsek organizační, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice  

Obdrží po nabytí právní moci (DS) 
➢ EKOAREA s.r.o., Světví 19, 374 01 Horní Stropnice, prostřednictvím: Projektservis Třeboň s.r.o., 

Novohradská 226, Třeboň II, 379 01 Třeboň 
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