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Dle rozdělovníku

Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru
„MODERNIZACE FARMY CHYŇAVA“ v k.ú. Chyňava.
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. 6 zákona kopii oznámení záměru „MODERNIZACE FARMY
CHYŇAVA“ v k.ú. Chyňava, podle přílohy č. 3 k zákonu a sděluje Vám, že tento záměr
bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Oznamovatelem záměru je Chyňavská rolnická společnost s.r.o., Chyňava 429, 26707 Chyňava,
IČ 47538368
Zpracovatelem oznámení je Ing. Radek Přílepek, Bydlinského 871, 391 01 Sezimovo Ústí
Předmětem záměru je modernizace farmy Chyňava. Záměr představuje demolici části
stávajících objektů určených pro chov prasat a novostavbu stáje pro 416 dojnic, dojírny, čerpací
a skladovací jímky, silážního žlabu a souvisejících manipulačních ploch v areálu zemědělské
společnosti Chyňavská rolnická společnost s.r.o. v obci Chyňava. Stáj je jednopodlažní halový
objekt o půdorysu 115,4 x 37,6 m, dojírna objekt o půdorysu 13,4 x 56,9 m. Čerpací jímka je
nepropustná železobetonová zastropená konstrukce kruhového půdorysu s akumulační
kapacitou 150 m3 kejdy, skladovací jímka je nepropustná železobetonová konstrukce kruhového
půdorysu o průměru 38 m s užitnou akumulační kapacitou 9 867 m3 kejdy. Silážní žlab je
jednokomorový, průjezdný a nezastřešený s kapacitou 6 470 m3 (rozměry žlabu 23,3 x 64,3 m).
Realizací záměru dojde k navýšení počtu ustájených dobytčích jednotek z původních 586,5 DJ
na 899,7 DJ (zrušení 1 620 ks prasat a zvýšení o 416 ks dojnic). Dodávka vody je zajištěna
z vlastních zdrojů, dojde k navýšení potřeby ze současných 4 200 m3/rok na 9 136 m3/rok.
Změnou struktury chovu dojde ke snížení emisí amoniaku z areálu ze současných 32 414 kg/rok
na 23 912 kg/rok. Intenzita činnosti v areálu a dopravy zůstane na podobné úrovni.
Středočeský kraj a obec Chyňava (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad
žádá ve smyslu §16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy
a kde je možno do oznámení nahlížet na úřední desce. Doba zveřejnění je dle ust. §16 odst. 4
zákona nejméně 15 dnů. Zároveň příslušný úřad žádá obec Chyňava o písemné vyrozumění
o datu vyvěšení této informace zdejšímu úřadu a to v nejkratším možném termínu
(informaci můžete zaslat také na adresu e-mail: frydrych@kr-s.cz).
Dále příslušný úřad žádá Středočeský kraj a obec Chyňava (jako dotčené územní
samosprávné celky) a dotčené správní úřady ve smyslu §6 odst. 6 zákona o zaslání
vyjádření k oznámení, zdejšímu úřadu, nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění
informace o oznámení. Informace o oznámení byla zveřejněna na úřední desce zdejšího úřadu
dne 11.08.2017 a dále na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz a
rovněž v Informačním systému CENIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eia spolu
s textem oznámení pod kódem STC2098.
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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 resp. č. 4 k zákonu.
S odvoláním na znění §6 odst. 7 zákona, může veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené
správní úřady a dotčené územní samosprávné celky zaslat své vyjádření k oznámení na
zdejší odbor životního prostředí a zemědělství do 20 dnů ode dne zveřejnění oznámení.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet.

Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

v z. Ing. Anna Preiszlerová
odborný referent na úseku životního prostředí
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Dotčené územní samosprávné celky: k vyvěšení na úřední desce
1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
2. Obec Chyňava, Velká Strana 39, 267 07 Chyňava
Dotčené správní úřady:
3. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště
v Berouně, Politických vězňů 455, 266 01 Beroun
4. ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
5. Městský úřad Beroun, Odbor životního prostředí, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun
6. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde
Oznamovatel:
7. Chyňavská rolnická společnost s.r.o., Chyňava 429, 26707 Chyňava
Na vědomí:
8. MŽP, odbor IPPC/EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
9. MŽP, OVSS I, Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10
10. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj,
Černoleská 1929, 256 01 Benešov
11. Městský úřad Beroun, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Husovo nám.
68, 266 43 Beroun
12. Ing. Radek Přílepek, Bydlinského 871, 391 01 Sezimovo Ústí
(1 – 6 obdrží v příloze Oznámení EIA)

