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V Praze dne: 8. 4. 2015  

Dle rozdělovníku Číslo jednací: 054015/2015/KUSK 

Spisová značka: SZ_154416/2014/KUSK 

Vyřizuje: Ing. Jan Šefl/ l. 859 

Značka: OŢP/ŠJ 

 

Posuzování vlivů na ţivotní prostředí – předání posudku k dokumentaci o hodnocení vlivů 

záměru „Modernizace zemědělské farmy v Dolním Slivnu – ZD Mečeříţ“ na ţivotní 

prostředí v k.ú. Slivínko. 

 
Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 sb., 

o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon  

o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Vám 

v souladu se zněním § 9 odst. 7) zákona zasílá k vyjádření posudek k dokumentaci vlivů záměru 

„Modernizace zemědělské farmy v Dolním Slivnu – ZD Mečeříţ“ na ţivotní prostředí, jehoţ 

zpracování krajský úřad smluvně zajistil podle § 9 odst. 1) zákona. Zpracovatelem posudku je  

Ing. Radek Přílepek, Bydlinského 871, 391 01 Sezimovo Ústí I., oprávněná osoba dle § 19 zákona. 

 

Oznamovatelem záměru je Zemědělské druţstvo Mečeříţ, 294 77 Mečeříţ. Podle zákona se jedná  

o záměr zařazený v příloze č. 1 pod kategorii II, bod 1.5 „Zařízení k intenzivnímu chovu 

hospodářských zvířat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg ţivé 

hmotnosti) (záměry neuvedené v kategorii I).“. Předmětem záměru je výstavba dvou produkčních stájí 

pro dojnice, objektu dojírny s mléčnicí a nezbytné zázemí včetně splaškové jímky a rekonstrukce 

seníku na reprodukční stáj, ve stávajícím zemědělském areálu. 

 

Středočeský kraj a obce Dolní Slivno (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad 

ţádá ve smyslu § 16 odst. 3) zákona o neprodlené zveřejnění informace o posudku a o tom, kdy  

a kde je moţné do posudku nahlíţet, vyvěšením na úřední desce, současně s upozorněním ţe dle  

§ 9 odst. 8) zákona, můţe veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní 

samosprávné celky zaslat své písemné vyjádření k posudku ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění 

informace o posudku na úřední desce Středočeského kraje. K vyjádřením zaslaným po lhůtě nemusí být 

přihlédnuto. Informace byla zveřejněna na úřední desce Středočeského kraje dne 10. 4. 2015. Doba 

zveřejnění je nejméně 15 dnů (doporučujeme ji prodlouţit na 30 dnů). Zároveň příslušný úřad ţádá obec 

Dolní Slivno v souladu s § 16 odst. 4) zákona o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace (lze 

zaslat také e-mailem na adresu: sefl@kr-s.cz). 

 

Vzhledem k neobdrţení negativních stanovisek k dokumentaci záměru, Krajský úřad upustí od 

pořádání veřejného projednání. 

 

Informace o posudku k dokumentaci je rovněž zveřejněna v Informačním systému EIA  

na internetových stránkách CENIA - http://www.cenia.cz/eia pod kódem STC1840 Datum 

vyvěšení informace o posudku k dokumentaci na úřední desce Středočeského kraje je zveřejněn  

na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz. 
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Ing. Josef Keřka, Ph.D. v. r. 

vedoucí odboru ţivotního prostředí a zemědělství 

 

 

 

v.z. Ing. Hana Švingrová v. r. 

vedoucí oddělení posuzování vlivů na ţivotní prostředí 

 

 

 

Rozdělovník k č.j.:   054015/2015/KUSK 

Dotčené územní samosprávné celky: k vyvěšení na úřední desce 

1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

2. Obec Dolní Slivno, Dolní Slivno 40, 294 78 Dolní Slivno 

Dotčené správní úřady: 

3. KHS Stč. Kraje – územní pracoviště Mladá Boleslav, Bělská 151, 293 34 Mladá Boleslav 

4. Magistrát města Mladá Boleslav – OŢP, Staroměstské nám. 69, 293 49 Mladá Boleslav 

5. ČIŢP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6 

6. Krajská veterinární správa – Inspektorát Mladá Boleslav, Víta Nejedlého 797, 293 49 Kosmonosy 

7. Krajský úřad Středočeského kraje – OŢP, Zborovská 11, 150 21 Praha5 

Oznamovatel: 

8. Zemědělské druţstvo Mečeříţ, 294 77 Mečeříţ 

Na vědomí: 

9. MŢP, odbor IPPC/EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

10. MŢP, OVSS I, Kodaňská 1441/46 Praha 10 

11. Ing. Miluše Němečková, Ořechová 626, 294 71 Benátky nad Jizerou 

12. Ing. Radek Přílepek, Bydlinského 871, 391 01 Sezimovo Ústí I 

(1 – 8 obdrţí v příloze Posudek EIA) 
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