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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 (dále jen zákon) – předání závěru 

zjišťovacího řízení záměru „Novostavba stáje pro dochov selat a výkrm prasat - 

Miskovice“ v k. ú. Miskovice, zařazeného do kategorie II 

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje, že záměr „Novostavba 

stáje pro dochov selat a výkrm prasat - Miskovice“ v k. ú. Miskovice, byl podroben 

zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. Na základě oznámení, písemných vyjádření dotčených 

správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti vydal příslušný 

úřad závěr zjišťovacího řízení, který Vám v příloze zasíláme. 

Oznamovatelem záměru je PIAS Suchdol, a.s., Dobřeň 94, 284 01 Kutná Hora. Oznámení 

zpracoval Ing. Radek Přílepek, autorizovaná osoba dle § 19 cit. zákona. 

Předmětem posuzování je výstavba novostavby stáje pro odchov selat a výkrm prasat na 

místě jedné z hal původního kravína v areálu stávající farmy v obci Miskovice. Dále bude 

rekonstruována a využita část stávající stáje dochovu selat pro odchov prasniček. Popsanými 

úpravami dojde k celkovému zvýšení kapacity farmy v přepočtu na dobytčí jednotky 

o 126,3 DJ. V současné době jsou v zemědělském areálu provozovány odchovna selat 

1920 ks (76,8 DJ), objekt pro jalové prasnice 115 ks (54,1 DJ), objekt pro březí prasnice 

170 ks (79,9 DJ), porodna prasnic pro 90 ks (42,3 DJ). Dále je v areálu objekt výkrmu prasat 

pro 1872 ks (262,1 DJ). Investor zamýšlí využít prostor části původního kravína pro novou 

stáj, kde budou umístěna selata v dochovu v počtu 2 024 ks (81 DJ) a prasata ve výkrmu 

v počtu 672 ks prasat (94,1 DJ), zároveň bude využita část původní stáje dochovu selat pro 

odchov prasniček. Celková kapacita areálu činí v současné době v přepočtu na dobytčí 

jednotky 515,2 DJ, po úpravách areálu bude na farmě ustájeno 641,5 DJ. 
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Obec Miskovice a Středočeský kraj (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný 

úřad žádá ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení 

a informace o tom, kdy a kde je možné do závěru nahlížet vyvěšením na úřední desce, 

a zveřejnění informace nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem 

(např. místní tisk a rozhlas). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň příslušný úřad 

žádá obec Miskovice o písemné vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na 

úřední desce (informaci můžete také zaslat na adresu e-mail: tuckova@kr-s.cz  nebo faxem). 

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na 

internetových stránkách CENIA - http://www.cenia.cz/eia, pod kódem STC1772.  

 

 

 

 Ing. Josef Keřka, Ph.D. 

 vedoucí odboru životního prostředí  

a zemědělství 

 

 

Příloha:  

- závěr zjišťovacího řízení 

 

 

Rozdělovník k č.j.:  079655/2014/KUSK 

Dotčené územní samosprávné celky: 

1.  Středočeský kraj,  z d e 

2.  Obec Miskovice, č.p. 26, 285 01 Miskovice 

 

Dotčené správní úřady: 

3.  Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPaZ     z d e 

Oznamovatel: 

4.  PIAS Suchdol, a.s., Ing. Milan Vízner, Dobřeň 94, 284 01 Kutná Hora 
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