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Datum:

29. 5. 2014

dle rozdělovníku

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některý ch
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Identifikační údaje:
Název:

„Stáj pro dojnice Řesanice“

Kapacita (rozsah) záměru:
Kapacita z hlediska stavebního:
V současné době jsou v zemědělském areálu západně od obce Řesanice k
zemědělským účelům využívány objekty pro chov skotu – stáj pro produkční dojnice
s kapacitou 180 ks dojnic, stáj pro dojnice s kapacitou 240 ks, dále jsou zde ustájena
telata v MV částečně pod přístřeškem a částečně v boudách s kapacitou 120 ks.
Záměrem investora je výstavba nové produkční stáje pro chov dojnic s kapacitou 352
ks, hnojiště, jímky a silážního žlabu.
Charakter záměru:
Charakter stavby: novostavba
Odvětví: zemědělství, živočišná výroba
Předmětem posuzování je výstavba novostavby stáje pro chov dojnic v areálu
stávající farmy v obci Řesanice. Farma chovu skotu Řesanice vnikala postupně od
70. let 20. stol.,v současné době zde hospodaří společnost Agrochov KasejoviceSmolivec, a.s., jsou zde v provozu následující objekty: stáj pro produkční dojnice s
kapacitou 240 ks dojnic, stáj pro produkční dojnice s kapacitou 180 ks, dále jsou zde
ustájena telata v MV částečně pod přístřeškem a částečně v boudách s kapacitou
120 ks. Novostavbou dojde k celkovému zvýšení kapacity farmy v přepočtu na
dobytčí jednotky o 145,2 DJ.
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Umístění:
Kraj:
Plzeňský
Okres:
Plzeň-jih
Obec:
Kasejovice, část Řesanice
Katastrální území: Řesanice
Oznamovatel: Agrochov Kasejovice – Smolivec, a.s., Kasejovice 379, 335 44
Kasejovice
Souhrnné vypořádání připomínek:
K záměru byla doručena vyjádření
- Městský úřad Nepomuk - souhlasí
- ČIŽP Plzeň
- souhlasí
- KHS Plzeň
- souhlasí
Závěr:
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 uvedeného zákona došel
příslušný orgán k závěru, že záměr
„Stáj pro dojnice Řesanice“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného
zákona.
Podmínky závěru zjišťovacího řízení:
V následujících stupních přípravné a projektové dokumentace, realizace záměru a
provozu vlastního záměru a v návazných správních řízeních budou respektovány
připomínky a doporučení uvedené ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy,
které jsou přílohou tohoto závěru zjišťovacího řízení.
Odůvodnění:
Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen „krajský úřad“) obdržel dne oznámení
záměru „Stáj pro dojnice Řesanice“,které podala společnost Agrochov KasejoviceSmolivec, a.s.. Zpracovatelem oznámení je FARMTEC a.s., držitel autorizace –
osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR č.j. 31547/5291/OPVŽP/02 ze dne
15.10.2002, rozhodnutí o prodloužení autorizace č.j. 75248/ENV/11 ze dne
17.10.2011.
Informace o oznámení byla zveřejněna dne 30.4. 2014 na úřední desce Plzeňského
kraje, na Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA
(http://www.cenia.cz/eia) pod kódem PLK1690. Město Kasejovice zveřejnilo informaci
o oznámení na své úřední desce dne 7.5.2014.
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K oznámení se v zákonem stanovené lhůtě (tj. do 20dnů ode dne vyvěšení
informace o oznámení na úřední desce Plzeňského kraje) vyjádřily tyto subjekty:

1)

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň, ze dne
19.5.2014, doručeno dne 19.5.2014 pod č.j. ŽP/5016/14
- souhlasné
vyjádření

2)

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15,
303 22 Plzeň ze dne 9.5.2014, doručeno dne 15.5.2014 pod č.j. ŽP/4929/14
- souhlasné vyjádření

3)

Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí, Náměstí
Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk ze dne 6.5.2014, doručeno
datovou schránkou dne 6.5.2014 pod č.j. ŽP/4621/14. souhlasné vyjádření

Úplná znění vyjádření, obdržených v rámci zjišťovacího řízení posuzovaného záměru
jsou v příloze tohoto závěru zjišťovacího řízení.

Příslušný úřad neobdržel žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření
k oznámení. Rovněž žádný ze subjektů nepožadoval úplné posouzení záměru podle
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Ve vyjádřeních dotčených
samosprávních celků a dotčených správních úřadů jsou doporučení a upozornění na
předpisy, které je nutno při realizaci záměru dodržet.S ohledem na povahu a rozsah
záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na životní
prostředí a veřejné zdraví dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný
vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.
Poučení
Podmínky závěru zjišťovacího řízení byly stanoveny na základě výše uvedených
požadavků a připomínek vyplývajících z vyjádření obdržených v rámci posuzovacího
procesu.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani
příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se
proti němu odvolat.

Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení IPPC+ EIA
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Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky:
1.
Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
2.
Město Kasejovice, Husova 98, 335 44 Kasejovice
Dotčené úřady státní správy:
1.
Městský úřad Nepomuk, nám. Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk
2.
Krajská hygienická stanice, Skrétova 15, Plzeň
3.
ČIŽP, Klatovská 48, 301 22 Plzeň
Oznamovatel: Agrochov Kasejovice – Smolivec, a.s., Kasejovice 379,
335 44 Kasejovice
Dotčené odbory Krajského úřadu Plzeňského kraje s žádostí o vyjádření:
odbor životního prostředí
Na vědomí: Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování, Vršovická 65,
Praha
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