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Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Výstavba haly pro 

výkrm Mnichovo Hradiště - Přestavlky“ v k. ú. Hoškovice. 

 

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. 7 zákona informaci  

o oznámení záměru „Výstavba haly pro výkrm Mnichovo Hradiště - Přestavlky“ v k. ú. Hoškovice, 

podle přílohy č. 3 k zákonu a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle  

§ 7 zákona. 

 

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

Zpracovatel oznámení: Ing. Petr Pantoflíček, (držitel autorizace MŽP dle § 19 zákona). 

Předmětem záměru je výstavba nové haly na místě stávajícího objektu parc. č. st. 104 pro modernizaci  

a rozšíření stávajícího výkrmu drůbeže na farmě Přestavlky. V první části haly se budou vykrmovat brojleři  

s kapacitou cca 10 850 kusů na zástav. V druhé části haly (stáj č. 5b) budou na jaře odchovávány kuřičky 

nosných plemen, o max. kapacitě 4000 ks, které pak před snáškou budou prodávány drobným chovatelům. 

Dále je v této části stáje plánován jeden zástav brojlerů s kapacitou 10 850 kusů a na podzim bude tato část 

haly využita pro jeden výkrmový turnus krůt s kapacitou 1200 ks. Součástí výstavby nové haly bude i malá 

porážka drůbeže s prodejnou baleného masa. Kapacita porážky bude maximálně 35-40 t výrobků za rok. 

 

Středočeský kraj a město Mnichovo Hradiště (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 ve smyslu § 16 odst. 2 zákona, město Mnichovo Hradiště o písemné 

vyrozumění o datu vyvěšení této informace zdejšímu úřadu a to v nejkratším možném termínu. 

 

Dále příslušný úřad žádá Středočeský kraj a město Mnichovo Hradiště (jako dotčené územní 

samosprávné celky) a dotčené orgány ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o zaslání vyjádření k oznámení, 

zdejšímu úřadu, nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Informace o oznámení 

je zveřejněna na úřední desce zdejšího úřadu ode dne 7. 1. 2020 a dále na internetových stránkách 

v Informačním systému CENIA na internetových stránkách 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2348?lang=cs spolu s textem oznámení pod kódem STC 2348. 

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 
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připomínky a požadavky respektující stupeň přípravy záměru a náležitosti stanovené přílohou č. 3 

resp. č. 4 k zákonu. 

 

S odvoláním na znění § 6 odst. 8 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 informace o oznámení na úřední desce 

Středočeského kraje. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží. 

 

 

 

 

Ing. Josef Keřka, Ph.D. 

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 

v z. Ing. Hana Švingrová 

vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník k č. j.:  001637/2021/KUSK 

Dotčené územní samosprávné celky (k vyvěšení na úřední desce): 

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

2. Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště; 8ztb4jw 

Dotčené orgány: 

3. KHS Stč. Kraje se sídlem v Praze - územní pracoviště Mladá Boleslav, Bělská 151, 293 34 Mladá 

Boleslav; hhcai8e 

4. Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, 295 01 

Mnichovo Hradiště; 8ztb4jw 

5. ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6; 4dkdzty 

6. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 

150 21 Praha 5; keebyyf 

Oznamovatel: 

7. ZD Březina nad Jizerou, družstvo, Březina 41, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště; m3guque 

(1 – 2 obdrží v příloze Oznámení EIA) 
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