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Čj.: KUJCK 11260/2016 OZZL 
Sp. zn.: OZZL 11202/2016/pela  

 datum: 19.01.2016 vyřizuje: Ing. Petr Lázni čka   telefon: 386 720 770 

„Modernizace chovu prasat ve Chmelné“ - posuzování vliv ů na životní prost ředí podle zákona č. 100/2001 
Sb. – zahájení zjiš ťovacího řízení změny zám ěru. 
 
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad“) 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) v platném znění (dále jen zákon), 
Vám zasílá v souladu s § 6 odst. 6 zákona, oznámení záměru „Modernizace chovu prasat ve Chmelné“ 
zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu. Oznámení předložila v souladu s § 6 odst. 1 zákona společnost AGROPIG 
CZ s.r.o., Nádraží 662, 382 32 Velešín, IČ 28100514. Zpracovatelem oznámení jsou pracovníci společnosti 
AGROPIG CZ s.r.o. pod vedením Ing. Petra Skamene. Jde o změnu záměru uvedeného v příloze č. 1 k zákonu, 
kategorie II bod 1.5 (Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek) a 
dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona změna záměru vlastní kapacitou dosáhne příslušné limitní hodnoty. 
Záměr podléhá zjišťovacímu řízení, které bude probíhat podle § 7 zákona. 

Záměrem je rekonstrukce stávající výkrmny prasat, kterou dojde ke zvýšení kapacity ustájených zvířat o 836 kusů 
na 4 288 kusů prasat, tj. o 117 DJ. Dojde ke změně ustájení z poloroštového na celoroštové při zachování 
mokrého způsobu krmení. Nově bude instalována automatická podtlaková ventilace a kompletně vyměněna střešní 
krytina. Veškeré stavební a technologické práce budou realizovány uvnitř stávajících budov bez nutnosti záboru 
zemědělské půdy. Voda pro napájení bude odebírána z dálkového vodovodu. Záměr leží ve třetí zóně CHKO 
Blanský les. Pro zařízení výkrmu prasat společnosti AGROPIG CZ s.r.o. ve Chmelné je vydáno integrované 
povolení. 

Městys K řemže žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o tom, 
kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úřední desce, v místní části Chmelná a případně i jiným v dotčeném 
území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme o písemné či elektronické 
(laznicka@kraj-jihocesky.cz) vyrozum ění o dni vyv ěšení této informace.         

Podle § 6 odst. 7 zákona může každý 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 dn ů ode dne zve řejnění informace o oznámení na ú řední desce Krajského ú řadu - 
Jiho český kraj.  Ve vyjádřeních je třeba uvést, zda je nutné záměr dále posuzovat podle zákona. V případě 
požadavku posuzování záměru, žádáme, aby vyjádření obsahovalo 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 na internetových stránkách http://www.cenia.cz/eia  kód záměru JHC769 nebo 
http://www.kraj-jihocesky.cz/  (Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví). Do písemné 
formy 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 231 v pondělí a ve středu v době od 8.00 do 16.30 
hodin nebo v ostatní pracovní dny po telefonické dohodě.  

 
 
 
                                                      

Ing. Karel Černý  
vedoucí odboru životního prostředí,   
zemědělství a lesnictví  
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Rozdělovník k písemnosti čj.: KUJCK 11260/2016 OZZL 
 
Dotčené samosprávné celky: 
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (radní Ing. Hana Tůmová, Ph.D.) 

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor kancelář ředitele, úsek organizační, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 
České Budějovice (se žádostí o vyv ěšení na ú řední desce  po dobu nejméně 15 dní)                                                                                            

Městys Křemže, Náměstí 35, 382 03 Křemže (se žádostí o vyv ěšení na ú řední desce )  1 x oznámení 

 

Dotčené správní ú řady: 

Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov 
            1 x oznámení 
Česká inspekce životního prostředí České Budějovice oblastní inspektorát, U výstaviště 16, P.O.BOX 32, 

370 21 České Budějovice                                1 x oznámení 
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, 370 71  České 

Budějovice           1 x oznámení 
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj, Severní 9, 370 10 České Budějovice 
            1 x oznámení 
Správa CHKO Blanský les, oddělení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Vyšný 59, 381 01  Český Krumlov 

            1 x oznámení 
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - oddělení ochrany ovzduší a 

nakládání s odpady          
 

Oznamovatel: 

DS AGROPIG CZ s.r.o., Nádraží 662, 382 32 Velešín 

Na vědomí: 
DS MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10   

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - oddělení vodního hospodářství a 
integrované prevence, Ing. Pinl 


