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ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 

150 21 Praha 5, jako příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění a podle § 22 písm. a) zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) na základě provedeného zjišťovacího řízení 

rozhodl 

podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr 

„Rozšíření kapacity farmy pro výkrm kuřat na maso - Přestavlky“ 

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. 

 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název záměru:   „Rozšíření kapacity farmy pro výkrm kuřat na maso - Přestavlky“ 

Zařazení záměru podle přílohy č. 1 zákona:  kategorie II bodu 1.5 „Zařízení 

k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek (1 dobytčí 

jednotka = 500 kg živé hmotnosti; záměry neuvedené v kategorii I).“ 

Oznamovatel:  ZD Březina nad Jizerou, družstvo, Březina 41, 294 11 Loukov u Mnichova 

Hradiště 

IČ oznamovatele: 00105309 

Zpracovatel oznámení:  Ing. Květoslava Konečná, ENVIKON, s.r.o., Lesní 2581, 470 01 

Česká Lípa (držitel autorizace MŽP dle § 19 zákona). 

Kapacita (rozsah) záměru:  Předmětem záměru je rozšíření stávající kapacity chovu kuřat na 

maso výstavbou dvou nových hal včetně doprovodných staveb, vše ve stávajícím 

provozovaném zemědělském areálu v Přestavlkách u Mnichova Hradiště, na volných 

nezastavěných plochách s návazností na existující stavby a zařízení. Navýšení kapacity farmy 

přepokládá dalších 40 000 míst (64 dobytčích jednotek = DJ) na celkovou kapacitu 

102 000 míst (163,2 DJ). 

V rámci rozšíření kapacity budou vybudovány na parc. č. 518/2 dvě zcela nové haly o ploše 

2 x 1 272,5 m2 s kapacitou 2 x 20 000 ks, dále 4 x ocelová sila na krmiva (každé o objemu 
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17,4 m3), 3 x akumulační jímka na odpadní vody (o objemu 2 x 10 m3 na technologické 

odpadní vody a 1 x 5 m3 na splaškové odpadní vody). 

Stávající výkrm kuřat na maso probíhá ve dvou halách s celkovou kapacitou 62 000 ks (míst). 

V současné době probíhá řízení vedené Krajským úřadem Středočeského kraje o změně 

integrovaného povolení týkající se navýšení kapacity chovu z 56 000 ks na 62 000 ks ve 

stávajících objektech bez stavebních úprav. V oznámení pracujeme s již navýšenou kapacitou. 

Obě stávající haly jsou identické, každá má kapacitu 31 000 ks kuřat. Celková roční produkce 

vykrmených kuřat při předpokládaných 4 % úhynu je přibližně 760 t živé hmotnosti kuřat, což 

je přibližně 380 000 ks kuřat.  

Umístění záměru: kraj:    Středočeský 

  obec:   Mnichovo Hradiště 

  k. ú.:    Hoškovice 

 

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 

Oznamovatel provozuje farmu zabývající se chovem jatečních kuřat s produkcí masa. Chov je 

umístěn v zemědělském areálu v Přestavlkách u Mnichova Hradiště. Předmětem záměru je 

rozšíření stávající kapacity chovu kuřat na maso výstavbou dvou nových hal včetně 

doprovodných staveb, vše ve stávajícím provozovaném zemědělském areálu na volných 

nezastavěných plochách s návazností na existující stavby a zařízení. 

Primárním vstupem do provozu jsou jednodenní kuřata od externího dodavatele. 

Sekundárními vstupy jsou energie (elektrická energie, zemní plyn), dále suroviny (voda, 

krmivo, veterinární přípravky, technologické díly a celky atd.). 

V nejbližším okolí není provozováno obdobné zařízení. Západním směrem se ve vzdálenosti 

přibližně 700 metrů nachází areál firmy zabývající se nakládáním s odpady COMPAG Mladá 

Boleslav. Ve vzdálenosti do 2 km se nachází dva zemědělské areály původně s chovem skotu 

– v obci Lhotice odchovna telat a v obci Boseň chov skotu.  

Kumulaci s jinými záměry je možno vyloučit, vzhledem k tomu, že se v okolí areálu 

nenacházejí jiné záměry než výše uvedené, které by mohly s posuzovaným záměrem 

spolupůsobit. 

 

Stručný popis technického a technologického řešení záměru: 

Popis stávajícího stavu: Celková stávající kapacita areálu (2 výkrmové haly) je 62 000 ks 

kuřat resp. brojlerů. Živá hmotnost kuřat při vyskladnění ve stáří 35 dnů je 2,0 - 2,2 kg. 

Celková délka turnusu je 49 – 56 dnů, z toho na odstranění podestýlky, mytí, navezení nové 

podestýlky a desinfekci je uvažováno cca 10 – 14 dnů. Počet turnusů za rok je 6-7. Obě 

stávající jednopodlažní haly mají výkrmovou plochu 1 656 m2 každá. Součástí areálu je 

trafostanice, redukční stanice zemního plynu, vlastní zdroj vody, náhradní zdroj elektrické 

energie, kafilerní box, sklad steliva, sklad odpadů a bezodtoké jímky na odpadní vodu. Kuřata 

jsou chována na hluboké podestýlce. Stelivová sláma a rašelina jsou uloženy ve stelivovém 

skladu. Celková roční spotřeba slámy (nebo rašeliny) představuje cca 100 - 120 t/rok. 

Jednotlivé haly jsou osvětleny automatickým systémem s úspornými zářivkovými svítidly. 

Větrání je zajištěno kombinovanou hřebenovou a štítovou ventilací. Vytápění každé haly je 

zajištěno pomocí plynových přímotopů. Chov kuřat vyžaduje instalaci náhradního zdroje 

elektrické energie, jedná se o dieselelektrickou mobilní centrálu. Krmení je plně automatické. 

Napájení v každé výkrmové hale zajišťují kapátkové napájecí linie.  

Popis navrhovaného provozu: Nové haly pro výkrm kuřat na maso jsou navrženy na 

parc. č. 518/2 v k. ú. Hoškovice jako jednopodlažní nepodsklepené objekty obdélníkového 

půdorysu s ocelovou rámovou nosnou konstrukcí založenou na betonových patkách a pasech, 

zateplené. Před částí štítové stěny každé stáje je navrženo zázemí stáje obdélníkového 
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půdorysu s pultovou střechou a půdorysnou plochou 17 m2. U haly č. 1 bude součástí tohoto 

zázemí šatna a sociální zařízení a u haly č. 2 bude součástí zázemí prostor pro náhradní zdroj. 

U obou objektů budou umístěny zásobníky na krmné směsi a podzemní železobetonová 

prefabrikovaná zakrytá jímka o kapacitě 10 m3 každá pro odpadní vody ze stáje. U té z hal, 

kde bude vybudováno nové sociální zázemí pro obsluhu, bude vybudována akumulační 

podzemní jímka na splaškové odpadní vody o objemu 5 m3. Nové haly budou provozovány 

obdobným způsobem, jako haly stávající. Větrání je navrženo nucené podtlakové, vytápění 

bude pomocí teplovzdušných agregátů na zemní plyn. Uskladnění krmiva bude ve 4 nových 

pozinkovaných ocelových silech o jednotlivém objemu 17,4 m3. V rámci stavby bude 

vybudována nová trafostanice a nový náhradní zdroj elektrické energie (dieselagregát), dále 

budou vyspraveny a dostavěny potřebné zpevněné plochy pro napojení na stávající areálové 

plochy a komunikace. Zpevněné plochy budou mít asfaltový povrch, celková plocha nových 

zpevněných ploch je cca 1 570 m2 a zastavěná plocha každá haly je 1 272,5 m2. 

 

ODŮVODNĚNÍ: 

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při 

hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu 

Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 25. 11. 2015 oznámení záměru „Rozšíření 

kapacity farmy pro výkrm kuřat na maso - Přestavlky“, které bylo podáno společností ZD 

Březina nad Jizerou, družstvo, Březina 41, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště, 

IČ: 00105309. 

Oznámení bylo Krajským úřadem Středočeského kraje v řádném termínu rozesláno 

k vyjádření příslušným orgánům státní správy, územním samosprávným celkům a dalším 

subjektům. Informace o projednávání záměru včetně textové části oznámení byla vyvěšena na 

úřední desce Středočeského kraje ode dne 4. 12. 2015 a na příslušných internetových 

stránkách, v Informačním systému EIA na stránkách CENIA – http://www.cenia.cz/eia pod 

kódem STC1942 a Středočeského kraje - www.kr-stredocesky.cz, na úřední desce města 

Mnichovo Hradiště. 

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr 

může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným 

úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl Krajský úřad Středočeského kraje. 

Zpracovatelem oznámení je Ing. Květoslava Konečná, ENVIKON, s.r.o., Lesní 2581, 470 01 

Česká Lípa, osvědčení odborné způsobilosti č.j. 8129/952/OPVŽP/97. Datum zpracování 

oznámení listopad 2015.  

Předmětný záměr řeší realizaci dvou nových hal a navýšení kapacity farmy pro výkrm kuřat 

na maso v jižní části stávajícího zemědělského areálu, v místní části Hoškovice, východně od 

města Mnichovo Hradiště.  

Umístění záměru jednoznačně vyplývá z existence dostatečně velkého areálu, který je pro 

danou činnost již využíván. Areál je dobře dopravně dostupný, má dostatek volných ploch pro 

výstavbu, je napojen na inženýrské sítě, má vybudované areálové komunikace i další 

související stavby a zařízení. Zásobení vodou je zajištěno z vlastního zdroje, jsou v provozu 

polní hnojiště, provozovatel má k dispozici vlastní pozemky pro aplikaci statkového hnojiva, 

areál je v dostatečné vzdálenosti od obytných ploch. Pro obsluhu chovu nebudou vytvořena 

nová pracovní místa, budou převedeni stávající zaměstnanci z farmy Březina, bude vytvořeno 

jedno stálé pracovní místo pro údržbáře. Četnost nákladní automobilové dopravy a hluk 

z dopravy jsou vzhledem k provozu zanedbatelné, podestýlka je odvážena 7 x ročně, 

vyskladňování brojlerů i naskladňování kuřat rovněž. Pravidelnou dopravou je tak pouze 

navážení krmiva (celkem s novými halami cca 18 nákladních aut průběžně po dobu 5 týdnů). 

Produkce odpadních vod je velice nízká. 

http://www.cenia.cz/eia
http://www.kr-stredocesky.cz/
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Navrženými úpravami nebude dotčen rozsah zemědělského půdního fondu, předmětný 

pozemek jsou součástí areálu. Záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí 

lesa, nedojde k negativnímu vlivu na vodu. Nebudou dotčeny chráněné druhy rostlin ani 

živočichů, prvky územního systému ekologické stability, významné krajinné prvky, nedojde 

k významnému ovlivnění krajinného rázu. 

Záměr je předkládán v jedné variantě z důvodu nutnosti respektování existence stávajících 

staveb v areálu. Záměr je v souladu s územním plánem obce Mnichovo Hradiště. 

Součástí oznámení záměru je rozptylová studie z listopadu 2015 vypracovaná 

Mgr. Radomírem Smetanou - EkoMod, Gagarinova 779, 460 01 Liberec, držitel osvědčení 

o autorizaci, a odborný posudek z listopadu 2015 vypracovaný Ing. Květoslavou Konečnou. 

Výpočtem rozptylu amoniaku z areálu farmy bylo prokázáno, že krátkodobé imisní 

koncentrace amoniaku v nebližší zástavbě se budou pohybovat do 30μg/m3, to znamená, že 

hodnoty špičkových koncentrací nepřekročí hodnotu 69 μg/m3 a budou s dostatečnou rezervou 

pod nejnižší uváděnou hodnotu čichového prahu. Obyvatelstvo realizací záměru dotčeno 

nebude. 

Imisní příspěvek znečišťujících látek ze spalování zemního plynu při vytápění hal, to je oxidu 

dusičitého a oxidu uhelnatého, bude nevýznamný a bude se pohybovat v nejbližší obytné 

zástavbě ve zlomcích procenta příslušných imisních limitů. Vzhledem k současnému 

imisnímu pozadí v lokalitě nehrozí v žádném případě, že by vinou tohoto imisního příspěvku 

došlo k ohrožení příslušných imisních limitů. Emise z provozu generované nákladní dopravy 

budou vzhledem k její malé četnosti velmi nízké a imisní situaci v okolí příjezdové 

komunikace ovlivní zanedbatelným způsobem. 

Dále je součástí oznámení protokol měření hluku č. H 068/05/07 zpracovaný dne 29. 6. 2007 

Zdravotním ústavem se sídlem v Kolíně, Hygienická laboratoř Mladá Boleslav, 

U Masokombinátu 699, 293 06 Kosmonosy. 

Zdrojem hluku při provozu areálu jsou ventilátory ze stávajících hal. Dle přiloženého měření 

hluku stávajících hal v době nejvyšší intenzity větrání byla naměřena u nejbližšího chráněného 

venkovního prostoru hodnota LAeq,T = 38,2 dB. Vzhledem k vysokému pozadí LAeq,T =38,1 dB 

(rychlostní komunikace R10) měření není prakticky hodnotitelné. Hluk z nových hal bude 

oproti stávajícím halám nižší, nebudou instalovány střešní ventilátory. Je navrženo nucené 

podtlakové větrání, v podélných stěnách haly budou umístěny nasávací klapky, odsávání 

vzduchu bude pomocí stěnových ventilátorů ve štítech haly. Nové haly budou vystavěny 

v západní části areálu na nejvzdálenějším místě od stávající obytné zástavby, nové haly budou 

od obytné zástavby odcloněny stávajícími objekty v areálu.  

Přístup do areálu je ze západní strany po stávající komunikaci z místní komunikace 

v Mnichově Hradišti, druhý je ze severního směru – při výjezdu z obce Dneboh směrem na 

Hoškovice. Hluk z dopravy je vzhledem k charakteru provozu zanedbatelný. Podestýlka je 

navážena a odvážena 7 x ročně, vyskladňování i naskladňování kuřat rovněž. Celková délka 

turnusu je 49 – 56 dnů, počet turnusů je 6 – 7 za rok. Pravidelnou dopravou je navážení 

krmiva. Nejvýznamnějším zdrojem hluku v lokalitě je provoz na rychlostní komunikaci R10. 

Doporučuje se volit přednostně trasu nákladních automobilů po komunikaci ulice Hrnčířská 

v Mnichově Hradišti, která vede v průmyslové zóně a dále s napojením na R10. Vzhledem 

v obytné zástavbě ulice Přestavlcká se tato trasa nedoporučuje.  

Nejbližší obytná zástavba (9 čísel popisných) se nachází ve vzdálenosti cca 275 m 

severozápadně od místa výstavby nových hal. Rychlostní komunikace R10 se nachází cca 

180 západně od domu umístěného nejblíže areálu. Rozšíření kapacity farmy nebude mít na 

hlukovou situaci v lokalitě, v níž je hlavním zdrojem hluku rychlostní komunikace R10, 

významný vliv.  

 



strana 5 / 9 

V oznámení byly posouzeny všechny známé vlivy a rizika z hlediska možného negativního 

ovlivnění životního prostředí. Emise škodlivých látek do ovzduší, hluková a pachová zátěž 

z provozu farmy nebude mnít negativní vliv na zdraví obyvatel. Z hodnocení vyplývá, že 

záměr je z hlediska těchto vlivů akceptovatelný Po posouzení všech účinků na zdraví a životní 

prostředí nebyly zjištěny okolnosti bránící realizaci předloženého záměru. Veškeré negativní 

vlivy, které by záměr mohl přinést, mohou být technicky nebo organizačně zajištěny 

a eliminovány. Předpokladem je plnění navrhovaných opatření k omezení vlivů zejména 

z hlediska povrchových a podzemních vod a z hlediska ochrany ovzduší, dále technologická 

kázeň ze strany provozovatele.  

Vzhledem k uvedeným výsledkům hodnocení vlivů záměru „Rozšíření kapacity farmy pro 

výkrm kuřat na maso – Přestavlky“, je možné záměr investora za dodržení podmínek 

uvedených v bodě D.IV oznámení, doporučit k realizaci. 

S ohledem na charakter záměru a lokalizaci stavby, při jejímž hodnocení nebyly shledány 

závažné vlivy na životní prostředí a obyvatele, které by vznikly v důsledku modernizace 

a následného provozu areálu, a s ohledem na doručená vyjádření dotčených správních úřadů 

a dotčených územních samosprávných celků, které nepodaly žádný relevantní požadavek na 

další posuzování vlivů záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., rozhodl příslušný úřad tak, jak je 

uvedeno ve výrokové části. 

 

2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího 

řízení: 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – vyjádření ze dne 

15. 12. 2015 pod č.j. 161759/2015/KUSK, 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj – vyjádření ze dne 

14. 12. 2015 pod č.j. SVS/2015/136308-S, 

Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního 

prostředí – vyjádření ze dne 30. 12. 2015 pod č.j. MH-VŽP/11060/2015/Hz, 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Mladé 

Boleslavi - vyjádření ze dne 15. 12. 2015 pod č.j. KHSSC 57657/2015, 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha – vyjádření ze dne 

11. 12. 2015 pod č.j. ČIŽP/41/IPP/1516813.001/15/PVZ, 

Město Mnichovo Hradiště – vyjádření ze dne 18. 12. 2015 zn. MH-SMRM/11476/2015, 

Středočeský kraj – vyjádření ze dne 21. 12. 2015 pod č.j. 164886/2015/KUSK. 

 

Ze strany veřejnosti neobdržel příslušný úřad ke zveřejněnému oznámení žádné vyjádření. 

 

3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:  

Krajský úřad Středočeského kraje - OŽPaZ 

 Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – z hlediska přírodních 

rezervací a přírodních památek a jejich ochranných pásem a zvláště chráněných druhů rostlin 

a živočichů, regionálních územních systémů ekologické stability Krajský úřad nemá 

připomínky, neboť se plánovaný záměr nenachází v ochranném pásmu ani v samé blízkosti 

zvláště chráněného území v kategorii přírodní rezervace či přírodní památka. V důsledku 

realizace záměru v zastavěné části území obce Hoškovice, kde se nenacházejí přírodní/přírodě 

blízké ekosystémy a hodnotné specificky vyhledávané úkryty a potravní aj. zdroje pro volně 

žijící organismy, tak není důvodné očekávat škodlivé zasahování do přirozeného vývoje nebo 

do biotopu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (jejichž případný výskyt také není na 
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dotčené ploše v nálezech databáze nálezových dat Portálu Informačního systému ochrany 

přírody AOPK ČR evidován). 

Jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona 

č. 114/1992 Sb. Krajský úřad konstatuje, že v souladu s § 45i citovaného zákona lze vyloučit 

významný vliv předloženého záměru samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo 

koncepcemi na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit 

nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. 

 Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

v platném znění (dále jen zákon o odpadech) - nakládání s odpady, které budou vznikat při 

realizaci a provozem výše uvedeného záměru, bude řešeno dle platné legislativy, tj. zákona 

o odpadech. Proti vlastnímu záměru nemá  z hlediska nakládání s odpady námitky. 

Nepožaduje další hodnocení předloženého oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. 

Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem nebo nemá 

připomínky. 

Vypořádání: Jedná se o upozornění na zákonnou povinnost do dalších stupňů přípravy stavby 

a provozu záměru. Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj se záměrem 

souhlasí za podmínky, že při chovu bude dodržována vyhláška č. 208/2004 Sb., 

o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, v platném znění.  

Odůvodnění: Při prostudování dostupného oznámení záměru bylo zjištěno, že uvedený záměr 

není v rozporu se zákonem č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon), v platném znění a se zákonem 

č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění. Nejasný je popis osvětlení na 

straně 13 oznámení záměru: „… řízený světelný režim, při kterém se střídá 23 hodin světla 

s 1 hodinou tmy, s možností změny režimu světlo – tma během výkrmu.“ Ustanovení § 11 

odst. 5 Vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských 

zvířat, v platném znění stanoví: „Do sedmi dnů od ustájení kuřat chovaných na maso až do tří 

dnů před stanoveným časem porážky musí osvětlení odpovídat čtyřiadvacetihodinovému 

rytmu a zahrnovat doby tmy s celkovým trváním alespoň 6 hodin, přičemž musí být zajištěna 

alespoň jedna nepřetržitá doba tmy trvající alespoň 4 hodiny, vyjma dob, kdy je osvětlení 

tlumené.“ Z tohoto důvodu byla stanovena výše uvedená podmínka. Po prostudování 

oznámení veterinární správa shledala, že plánované „Rozšíření kapacity farmy pro výkrm 

kuřat na maso – Přestavlky“ není v rozporu s podmínkami stanovenými zákonem č. 166/1999 

Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), 

v platném znění a zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění. 

Vypořádání: Jedná se o upozornění na zákonnou povinnost do dalších stupňů přípravy 

a provozu záměru. Dodržování Vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro 

ochranu hospodářských zvířat, v platném znění je nutné prokázat v navazujícím řízení. 

 

Městský úřad Mnichovo Hradiště, OŽP 

 Z hlediska ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, odpadového 

hospodářství, ochrany ovzduší, vodního hospodářství, pozemních komunikací, lesního zákona, 

státní památkové péče – není připomínek, nebudou dotčeny zájmy chráněné zvláštními 

právními předpisy. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

 

KHS - ÚP v Mladé Boleslavi po zhodnocení souladu předloženého oznámení záměru 

s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví se záměrem souhlasí. Předložené 
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oznámení obsahuje dostatek údajů pro řádné posouzení a není proto třeba další posuzování 

z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

 

ČIŽP, OI Praha 

 Odd. odpadového hospodářství, odd. ochrany ovzduší, odd. ochrany vod – nemá 

připomínky. 

ČIŽP OI Praha nemá k oznámení záměru připomínky a nepožaduje další posuzování 

záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

 

Město Mnichovo Hradiště  

Rada města Mnichovo Hradiště projednala výše uvedené oznámení záměru na svém zasedání 

dne 14. 12. 2015 a přijala k němu následující usnesení č. 600: 

Rada města bere na vědomí oznámení záměru, zaslané Krajským úřadem dopisem ze dne 

30. 11. 2015 pod čj. 155625/2015/KUSK. K záměru nemá připomínky. Současně zastává 

názor, že záměr není nutné podle zákona č. 100/2001 Sb. dále posuzovat. 

Komentář: 

Rada města vyjádření a připomínky k záměru koncipovala na základě doporučení komise 

životního prostředí a odboru investic a komunálního hospodářství. 

Z hlediska komplikované dopravní situace v Přestavlcké ulici, zjištěné v souvislosti 

s přípravou stavby další haly spol. Profsvar s.r.o., by možná stálo za úvahu stanovení 

podmínky příjezdu a odjezdu těžkých nákladních aut do farmy Přestavlky severní cestou od 

Dneboha (viz čl. 4.2. rozptylové studie Mgr. Smetany, příloha č. 3 Oznámení záměru). 

Celkově, v souladu se závěry v části F oznámení (str. 57), lze celkově hodnotit předložený 

záměr jako akceptovatelný a není třeba záměr posuzovat podle zákona. 

Vypořádání: K podmínce vedení dopravy stanovenou trasou uvádíme, že se jedná 

o požadavek, který předpokládá technologickou kázeň ze strany provozovatele a lze jej 

uplatnit např. v rámci dohody nebo smlouvy mezi obcí a provozovatelem. 

 

Středočeský kraj souhlasí se záměrem a nepožaduje další posuzování dle zákona 

č.100/2001 Sb. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

 

Shrnutí vypořádání došlých vyjádření: 

Z výše uvedeného vyplývá, že dotčené orgány se k oznámení záměru vyjádřily kladně bez 

zásadních připomínek vznesených k předmětné problematice. V průběhu zákonných lhůt 

nebylo doručeno žádné vyjádření ze strany občanů. Je třeba zdůraznit zvýšenou 

technologickou kázeň provozovatele, a to jak při provozu zařízení, tak i při zabezpečení 

navržených opatření technického a provozního charakteru. 

 

4. Podklady pro rozhodnutí 

Podkladem pro rozhodnutí bylo oznámení záměru zpracované Ing. Květoslava Konečná, 

(držitelem autorizace MŽP dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.) včetně jeho příloh a došlá 

vyjádření k záměru uvedená v bodě 3. 
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POUČENÍ 

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená 

veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání podle § 81 a následujících zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným 

u Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění 

podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.  

 

 

 

 

 

 oprávněná úřední osoba 

Otisk úředního razítka Mgr. Lucie Tučková 

 odborný referent 

 na úseku životního prostředí 

 

 

 

 

 

 

Středočeský kraj a město Mnichovo Hradiště (jako dotčené územní samosprávné celky) 

příslušný úřad žádá ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění tohoto 

rozhodnutí na úřední desce. Doba zveřejnění je dle ust. § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. 

Patnáctým dnem po datu vyvěšení na Krajském úřadu Středočeského kraje se písemnost 

považuje za doručenou. Zároveň příslušný úřad žádá město Mnichovo Hradiště o písemné 

vyrozumění o datu vyvěšení zdejšímu úřadu a to v co nejkratším možném termínu 
(informaci můžete zaslat také na adresu e-mail: tuckova@kr-s.cz). Závěr zjišťovacího řízení 

– rozhodnutí je zveřejněno na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-

stredocesky.cz a rovněž v Informačním systému CENIA na internetových stránkách 

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1942. 

 

 

 

 

Datum vyvěšení:   Datum sejmutí: 

 

................................................ 

 

………………………………. 

 

Razítko                                                          Razítko 

 

 

mailto:tuckova@kr-s.cz
http://www.kr-stredocesky.cz/
http://www.kr-stredocesky.cz/
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1942
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Rozdělovník k č.j.:   154463/2015/KUSK 

Dotčené územní samosprávné celky: k vyvěšení na úřední desce 

1. Středočeský kraj,  z d e 

2. Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. 1, 295 01 Mnichovo Hradiště 

Oznamovatel: 

3. ZD Březina nad Jizerou, družstvo, Březina 41, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště 

Na vědomí: 

4. MŽP, odbor IPPC/EIA, Vršovická 65, 100 10  Praha 10 

5. Městský úřad Mnichovo Hradiště, stavební úřad, Masarykovo nám. 1, 295 01 

Mnichovo Hradiště 

6. Ing. Květoslava Konečná, ENVIKON, s.r.o., Lesní 2581, 470 01 Česká Lípa 
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