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Dle rozdělovníku

Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru
„Haly pro chov kachen Chotěšice “ v k. ú. Chotěšice.
Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný úřad dle § 22 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)
Vám zasílá dle ust. § 6 odst. 5 zákona informaci o oznámení záměru „Haly pro chov kachen
Chotěšice“ v k.ú. Chotěšice, podle přílohy č. 3 k zákonu a sděluje Vám, že tento záměr bude
podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Oznamovatelem

záměru

je: PERENA, spol. s.r.o., Boženy Němcové
503 51 Chlumec nad Cidlinou IV, IČO: 25250582.

127,

Zpracovatelem oznámení je: Farm Projekt, Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748,
530 02 Pardubice.

Předmětem záměru je
Předmětem oznámení je výstavba dvou nových hal pro odchov kachen a skladové budovy pro
uložení slámy. Záměr je umístěn do stávajícího zemědělského střediska v Chotěšicích, kdy část
areálu již slouží k odchovu kachen. V současné době je ve dvou stájích pro odchov umístěno
4 200 ks kachen., tj. 16,8 DJ. V rámci realizace záměru dojede v areálu k demolici 2 budov,
které již neplní svou funkci a tyto budou následně nahrazeny novými objekty pro rozšíření
odchovu kachen. Celková zastavěná plocha nových stájí bude činit 2 x 1 887,78 m2 a bude
sloužit pro ustájení 2 x 4 800 ks kachen, tj, 38,4 DJ. Nové stáje budou obdélníkového půdorysu
o rozměrech 21,9 x 86,2 m, s výškou hřebene max. 6,7 m. Mezi novými a stávajícími stájemi
bude vybudován sklad slámy o zastavěné ploše 891,3 m2 a půdorysných rozměrech 22 x 40,7 m,
o výšce max. 8,7 m. Objekty nových stájí budou doplněny o zásobníky, zasakovací příkopy
a zemní jímku. Kachny jsou určené pro produkci vajec na reprodukci, celková doba odchovu,
kdy jsou zde kachny umístěny činí 3 až 19 týdnů. Stáje jsou provozovány na hluboké
podestýlce, která je mechanicky vyhrnována, naložena na vlek a odvezena. Poté jsou haly
hydromechanicky vyčištěny a veterinárně asanovány. Areál bude sloužit k odchovu celkem
13 800 ks kachen, tj. 55,2 DJ.
Středočeský kraj a Obec Chotěšice (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad
žádá ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o tom,
kdy a kde je možno do oznámení nahlížet na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Zároveň příslušný úřad žádá Obec Chotěšice o písemné vyrozumění o datu vyvěšení této
informace zdejšímu úřadu, a to v nejkratším možném termínu.
Dále příslušný úřad žádá Středočeský kraj a Obec Chotěšice (jako dotčené územní
samosprávné celky) a dotčené orgány ve smyslu § 6 odst. 6 zákona o zaslání vyjádření
k oznámení, zdejšímu úřadu, nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o
oznámení. Informace o oznámení byla zveřejněna na úřední desce zdejšího úřadu dne
22.10.2021 a dále na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz
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a rovněž v Informačním systému CENIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eia spolu
s textem oznámení pod kódem STC2428.
Ve vyjádření příslušný úřad uvítá Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona. V případě
nutnosti posouzení záměru žádá, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví má být v dokumentaci vlivů záměru na životní
prostředí kladen zvýšený důraz (v souladu s § 7 odst. 1 zákona). Dále žádá,
aby ve vyjádření byly formulovány připomínky a požadavky respektující stupeň přípravy
záměru a náležitosti stanovené přílohou č. 3 k zákonu.
S odvoláním na znění § 6 odst. 6 zákona, může veřejnost, dotčená veřejnost,
dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky zaslat své vyjádření k oznámení
na zdejší Odbor životního prostředí a zemědělství do 30 dnů ode dne zveřejnění oznámení.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.

Ing. Simona Jandurová
vedoucí odboru, pověřena zastupováním
Odbor životního prostředí a zemědělství
v z. Ing. Hana Švingrová
vedoucí oddělení posuzování vlivů na
životní prostředí
Rozdělovník k č. j.: 130891/2021/KUSK
Dotčené územní samosprávné celky (k vyvěšení na úřední desce):
1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
2. Obec Chotěšice, Chotěšice 29, 289 01 Dymokury
Dotčené orgány:
3. KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Nymburk,
Palackého třída 1484/52, 288 02 Nymburk
4. Městský úřad Poděbrady, Odbor životního prostředí, Nám. T.G. Masaryka 1130,
290 31 Poděbrady
5. ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
6. Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
7. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Oznamovatel:
8. PERENA, spol. s.r.o., Boženy Němcové 127, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, na základě
plné moci: Ing. Martin Vraný, Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice
Na vědomí:
9. Městský úřad Poděbrady – Odbor výstavby a územního plánování, Jiřího náměstí 20/I,
290 31 Poděbrady
10. Zpracovatel oznámení: Farm projekt, Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice
(1 - 2 obdrží v příloze Oznámení EIA)

