	Zpracoval: 	Slavíková Magdaléna Ing.	~2~	Bankovní spojení:	 KB 19-7964200287/0100 
	E-mail:  	zivotniprostredi@kraj-lbc.cz		
	Telefon: 	(+420) 485 226 583		Fax: 	(+420) 485 226 654

Krajský úřad Libereckého kraje	
Odbor životního prostředí a zemědělství
	Adresa: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Web: zivotniprostredi.kraj-lbc.cz
	Zpracoval: 	Slavíková Magdaléna Ing.	~1~	Bankovní spojení:	 KB 19-7964200287/0100 
	E-mail:  	zivotniprostredi@kraj-lbc.cz		
	Telefon: 	(+420) 485 226 583		Fax: 	(+420) 485 226 654
                                                                                                                            Liberec: 12. května 2004  
               Č.j.: KULK/4102/2004


ZÁVĚR   ZJIŠŤOVACÍHO    ŘÍZENÍ


podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, (dále zákon)


Identifikační údaje:


Název:  „Stavební úpravy a dostavba objektů pro chov dojnic ZOD Brniště – Velký Grunov“
 
Kapacita (rozsah) záměru: 

Záměrem je zlepšení chovu dojnic a jeho rentabilita přechodem jedné stávající stáje ze stelivového ustájení dojnic na ustájení volné bezstelivové a výstavba  nové bezstelivové volné stáje dojnic, obě dvě stáje budou s intenzívním přirozeným větráním, spojené s dostavbou dojírny a skladů kejdy. Současný stav je 625 DJ. Nový stav po rekonstrukci a dostavbě bude 873 DJ. 
   
Charakter záměru:	

Záměr   uvedený   v  příloze č.  1  zákona  č. 100/2001 Sb.,  o  posuzování vlivů  na  životní prostředí, 
v kategorii I, bod 1.7 ( chov hospodářských zvířat s kapacitou od 180 dobytčích jednotek).
 
Umístění:         kraj:              Liberecký kraj
                         okres:           Česká Lípa 
                         obec:             Brniště           
                         kat. území:    Velký Grunov
	     
Zahájení:          30. března 2004
Ukončení:         12. května 2004

Oznamovatel:  Zemědělsko obchodní družstvo, 471 29 Brniště                     


Souhrnné vypořádání připomínek:

         V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany dotčených orgánů státní správy, ani ze strany dotčených územních samosprávných celků vzneseny zásadní námitky proti předloženému oznámení a realizaci vlastního záměru.
         Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, z hlediska ochrany přírody upozorňuje, že v oznámení není řešen způsob využití kejdy. Doporučuje, aby v dalším stupni hodnocení záměru ( posudek) byla této problematice věnována pozornost a to zejména s ohledem na možné negativní dotčení přírodně hodnotných lučních a mokřadních společenstev ( extenzivně  obhospodařované druhově bohaté mezolitní louky, nivy vodních toků,mokřady a prameniště, nelesní prvky ÚSES apod.
         Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, z hlediska nakládání s odpady upozorňuje na nedostatky uvedené v rozporu se zákonem o odpadech- nesprávné konstatování, že za dopravu odpadů odpovídá dopravce.

Závěr:

Záměr „Stavební úpravy a dostavba objektů pro chov dojnic ZOD Brniště – Velký Grunov“  je svým rozsahem zařaditelný do aktivit uvedených v příloze č. 1 zákona, kategorie I, bod 1.7 ( chov hospodářských zvířat s kapacitou od 180 dobytčích jednotek).  Proto bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
           Vzhledem k tomu, že Krajský úřad Libereckého kraje neobdržel žádné nesouhlasné vyjádření k oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 4 citovaného zákona, není třeba dokumentaci zpracovávat a oznámení se považuje za dokumentaci.
            S ohledem na připomínky Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí požaduje Krajský úřad Libereckého kraje, aby v dalším stupni hodnocení záměru (posudek) byly připomínky zhodnoceny.
            Záměry zařazené do kategorie I,  podléhají vždy posouzení vlivů na životní prostředí. Proto bude dál výše uvedený záměr posuzován ve smyslu zákona. Krajským úřadem Libereckého kraje bude zajištěno zpracování posudku, jeho zveřejnění a provedeno veřejné projednání vlivů záměru na životní prostředí a následně  bude vydáno stanovisko příslušného orgánu podle § 10 tohoto zákona.      

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.	
	





                                                                                          Ing. Jaroslava Janečková
                                                                     vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství



Příloha
Kopie jednotlivých obdržených vyjádření 







