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Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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 – zahájení zjišťovacího řízení. 

Krajský úřad - Jihočeský kraj, jako příslušný úřad podle § 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“), Vám zasílá v souladu s § 6 odst. 6 zákona oznámení záměru 

„Modernizace farmy Zálší“ zpracovaného podle přílohy č. 3 k zákonu. Oznamovatelem záměru je v souladu s § 6 

odst. 1 zákona Josef Capouch, Sepekov 157, 398 51 Sepekov, IČ: 63863448. Sdělujeme Vám, že tento záměr 

bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.  

Cílem záměru je modernizovat a zkapacitnit stávající farmu chovu skotu, výstavbou nové stáje pro dojnice a 

přístřešku pro odchov telat a tím docílit vyšší efektivity výroby mléka. Nová stáj pro dojnice bude mít 

celkovou kapacitu 41 ks dojnic a tím bude doplněna stávající kapacita stájí pro dojnice na požadovaný počet. Ve 

stáji budou ustájeny dojnice v období laktace ve stelivovém provozu. Ostatní dojnice jsou ustájeny ve stávajících 

stájích farmy. Dojnice v období laktace v boxové stelivové stáji (stáj č. 2), dojnice v období stání na sucho a porodu 

a jalovice jsou ustájeny ve stáji č. 3, kde jsou zřízeny ploché stlané skupinové kotce. Na místě stávajících 

venkovních bud pro telata bude zřízen přístřešek, pod který budou tyto boudy umístěny. Tím dojde ke zlepšení 

welfare ustájení chovaného skotu a lepšímu využití dojírny, zvýšení produktivity práce a rentability výroby mléka na 

farmě.  Areál farmy je v oznámení posuzován jako celek, tedy společně s ostatními objekty pro chov skotu.  

Modernizací bude zvýšena kapacita chovaných zvířat ze stávajících 160,91 DJ na plánovaných 210,11 DJ tj. 

navýšení o 49,2 DJ. Záměr se nachází na pozemku parc. č. 55/1, k. ú. Zálší u Sepekova.  

Městys Sepekov, jako dotčený územní samosprávný celek neprodleně zveřejní v souladu s § 16 odst. 3 zákona 

na úřední desce informaci o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet. Doba zveřejnění je dle § 

16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením Městys Sepekov zašle 

příslušnému úřadu písemné vyrozumění o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce (informaci 

lze zaslat také na e-mail: pernikarova@kraj-jihocesky), a to v nejkratším možném termínu.  

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky mohou v souladu s § 6 

odst. 7 zákona zaslat své písemné vyjádření k oznámení na adresu: Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor 

životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice do 20 dnů  

ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu - Jihočeský kraj. Datum 

vyvěšení informace o zahájení zjišťovacího řízení je uvedeno na úřední desce Krajského úřadu – Jihočeský kraj. 

 

Ve vyjádřeních uvítá příslušný úřad názor, zda je nutné záměr posuzovat podle zákona. V případě požadavku 

dalšího posuzování záměru žádá, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní 

prostředí má být v dokumentaci kladen zvýšený důraz. K vyjádřením zaslaným po lhůtě nemusí příslušný úřad 

přihlížet.  

 

Do oznámení lze nahlédnout, činit si výpisy či kopie na adrese: Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního 

prostředí, zemědělství a lesnictví, pracoviště B. Němcové 49/3, č. dveří 223 v pondělí a ve středu v době od 8.00 

do 16.30 hodin nebo v ostatní pracovní dny po telefonické dohodě. Dále lze do oznámení nahlédnout  

Čj.: KUJCK 72153/2015/OZZL 
Sp.zn.: OZZL 72133/2015/kaper 

 datum: 30. 9. 2015  vyřizuje: Ing. Kateřina Pernikářová  telefon: 386 720 648 

 

      

*KUCBX00IE596* 
KUCBX00IE596 



 
 

 

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111 

e-mail: pernikarova@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz 

 
Strana 2 

 

na internetových stránkách agentury CENIA, česká informační agentura životního prostředí (www.cenia.cz/eia) a 

na stránkách Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz/eia) - kód záměru JHC753. 

 

 

Ing. Karel Černý  

vedoucí odboru životního prostředí,  

zemědělství a lesnictví

http://www.cenia.cz/eia
http://www.mzp.cz/eia
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ROZDĚLOVNÍK  

Oznamovatel 

 Josef Capouch, Sepekov 157, 398 51 Sepekov 

 
Dotčené územní samosprávné celky (na doručenku) 

 Jihočeský kraj, k rukám člena rady paní Ing. Hany Tůmové, Ph.D., U Zimního stadionu 1952/2,  
370 76 České Budějovice 

 Městys Sepekov, Sepekov 174, 39851 Sepekov                                                     1 x oznámení 

Dotčené správní úřady  

 Městský úřad Milevsko, Odbor životního prostředí, Sažinova 843, 399 01 Milevsko                        1 x oznámení 
 

 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích - 
územní pracoviště Písek, Karla Čapka 2459, 397 01 Písek                                                              1 x oznámení 

 Oblastní inspektorát ČIŽP, U Výstaviště 16, P.O.BOX 32, 370 21 České Budějovice           1 x oznámení  

 Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví – zde 

  oddělení vodního hospodářství a integrované prevence 

 oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady 

 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj, Severní 2303/9, 370 10                                                                                                                    
České Budějovice                                                                                                                              1 x oznámení 

 

Na vědomí (datovou schránkou) 

 Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované  
prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10  

 Stavební úřad Milevsko, Odbor regionálního rozvoje, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko            
                   

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 - 
Jihočeský kraj, odbor kancelář ředitele, úsek organizační, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice  

 

http://www.mapy.cz/#x=132437712@y=133170000@z=16@mm=FP@ax=132435664@ay=133169744@at=Krajsk%C3%A1%20hygienick%C3%A1%20stanice%20J%C4%8Dk.@ad=%C3%9Azemn%C3%AD%20pracovi%C5%A1t%C4%9B:%20P%C3%ADsek

