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Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní 

orgán 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“) a vykonávající přenesenou 

působnost podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), na základě 

provedeného zjišťovacího řízení 

rozhodl 

podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr 

„Výstavba haly pro výkrm Mnichovo Hradiště - Přestavlky“ 

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

 

Identifikační údaje 

Název záměru: „Výstavba haly pro výkrm Mnichovo Hradiště - Přestavlky“  

Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona: kategorie I bod 68 „Zařízení k chovu drůbeže nebo prasat s 

prostorem pro více než stanovený počet: a)kusů kuřat“ s limitem 85 000 ks kuřat. Jedná se o významnou 

změnu stávajícího záměru kategorie I vyžadující zjišťovací řízení. 

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

IČO oznamovatele: 001 05 309 

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

Kapacita (rozsah) záměru: Záměrem je modernizovat a rozšířit stávající výkrm drůbeže na farmě 

Přestavlky. V areálu se v současné době vykrmuje drůbež ve čtyřech halách. Maximální naskladňovací 

kapacita všech čtyřech hal je 108 000 kusů na jeden zástav. 

Záměr navrhuje výstavbu nové haly na místě stávajícího objektu p.č. st. 104. Hala bude dispozičně 

rozdělena na dvě části. V první části haly (stáj č. 5a) se budou vykrmovat brojleři s kapacitou cca 10 850 

kusů na zástav. Ročně bude zastaveno asi 7 turnusů jako ve stávajících halách v areálu. V druhé části haly 

(stáj č. 5b) budou na jaře odchovávány kuřičky nosných plemen, o maximální 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. Ve stáji bude uplatněna stejná technologie výkrmu drůbeže jako ve stávajících stájích, 

(výkrm drůbeže na hluboké podestýlce s podtlakovou nucenou ventilací, řízenou klimapočítačem). Při 

využití celé stáje č. 5 pro výkrm brojlerů se bude jednat o nárůst kapacity areálu o 43,4 DJ.  

Součástí záměru bude i malá porážka drůbeže s prodejnou baleného masa. Na porážce se budou 

zapracovávání pouze brojleři a krůty z nově budované haly. Porážka nebude po celý rok v provozu, ale 
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pouze po vykrmení drůbeže (jeden turnus krůt a brojlerů). Kapacita této porážky bude maximálně 35-40 t 

výrobků za rok. 

Umístění záměru: kraj: Středočeský 

   obec: Mnichovo Hradiště 

   k. ú.: Hoškovice 

Stávající areál společnosti, ležící východně od sídla Mnichova Hradiště za dálnicí D10 v samostatné místní 

části „Přestavlky“.  

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: Záměrem je novostavba haly pro výkrm 

drůbeže na místě stávajícího objektu v rámci stávající farmy Přestavlky. Součástí záměru bude i malá porážka 

drůbeže s prodejnou baleného masa. Posuzovaný areál je vybudován samostatně za východním okrajem 

města Mnichovo Hradiště. Farma je v oznámení posuzována jako celek, především ve vztahu k emisím 

pachových látek a amoniaku, dále k vlivům na dopravu a spotřebu surovin. Jiná hospodářská zvířata nejsou 

v nejbližším okolí posuzovaného záměru chována.   Možnost kumulace s jinými záměry tak nebyla zjištěna.  

Stručný popis technického a technologického řešení záměru: Před vlastní výstavbou stáje bude stávající 

objekt v místě výstavby zbourán. Objekt určený k demolici bude vyčištěn a následně demolován, vzniklý 

stavební odpad bude v souladu se zákonem o odpadech tříděn. Nová stáj bude obdélníková o vnějším 

rozměru 60 x 18,87 m, výška pod okap 3,06 m, výška hřebene sedlové střechy 6,3 m. Konstrukce bude 

kovová opláštěná montovanými sendvičovými panely, podezdívka betonová. Krytina střechy bude trapézový 

plech na nosné ocelové konstrukci střechy. Štíty a podélné stěny budou ze sendvičových panelů. Ve štítech 

budou osazena sekční vrata pro průjezd techniky při vyskladňování kuřat a podestýlky. Podlaha stáje bude 

vyspádována do kanálových vpustí a pod podlahou bude provedena kanalizace z plastových trub no nové 

jímky na oplachové vody. Stáj bude dispozičně rozdělena na dvě stejně velké části (část 5a, 5b). Které budou 

vybaveny stejnou technologií a budou klimapočítačem řízeny každá samostatně. V každé polovině haly je 

navrženo samostatné vzduchotechnické zařízení. Je navržené nucené podtlakové příčné větrání. V podélné 

stěně haly jsou umístěny nasávací klapky s automatickou regulací ve výšce cca 1,3 m nad podlahou. Odsávání 

vzduchu bude pomocí stěnových ventilátorů v severovýchodní podélné stěně haly. Ovládání klapek je pomocí 

servopohonů a ocelových táhel, která jsou napojena na nouzový otevírací systém. Ten v případě přerušení 

dodávky el. Energie otevře pomocí baterie nasávací klapky a zajistí tak nouzovou ventilaci haly. V každé 

polovině haly budou využity rekuperační jednotky. Ke snižování teploty ve stáji pomocí vodní mlhy bude 

sloužit vysokotlaké chlazení. Každá polovina haly bude mít dva teplovzdušné agregáty na zemní plyn. Obě 

poloviny haly jsou navrženy bez oken tzn. umělé osvětlení Systém osvětlení – řízený světelný režim, při 

kterém se střídá 23 hodin světla s 1 hodinou tmy, s možnosti změny režimu světlo – tma během výkrmu. 

Každá polovina haly bude mít dvě nadzemní sila, ve kterých budou krmné směsi. Každé silo bude  

o objemu 17,4 m3 krmiva. Doprava krmiva ze sil do haly je pomocí spirálových dopravníků do 

zásobníků krmiva pro každou krmnou řadu. Napájení brojlerů a kuřic bude kapátkovýmí napáječkami.  

U krůt se budou využívat kloboukové napáječky. Výkrm probíhá v plánovaných 6-7 turnusech za rok. 

Doba výkrmu je stanovena na 35 dnů, režim dezinfekce hal a příprava na nové naskladnění bude 

probíhat v délce čtrnácti kalendářních dnů. Základní podestýlku pro jednodenní kuřata tvoří 10 cm vrstva 

slámy. Pro kontrolu růstové fáze brojlerů bude nainstalována automatická váha, která bude 

vyhodnocovat růstovou křivku. Během výkrmu je každý den prováděna kontrola a odklízení uhynulých 

jedinců, kteří jsou shromažďováni v plastových popelnicích umístěných u vstupních dveří do obou částí 

haly a ty budou přemisťovány do kafilerního boxu. Odvoz uhynulých jedinců je zajištěn minimálně  

3x za týden, což odpovídá množství běžných úhynů. Odkliz hluboké podestýlky je řešen jednorázově po 

skončení turnusu. Manipulace s podestýlkou probíhá uvnitř objektu a s přímou dopravou na hnojiště 

mimo areál. Po vyklizení trusu mobilním prostředkem (kloubový manipulátor) následuje očista  

a dezinfekce haly. Voda z dezinfekce stáje bude svedena splaškovou kanalizací do nové jímky.  

Hala bude odkanalizována samostatným kanalizačním systémem technologických (oplachových) vod 

s vyústěním do nové prefabrikované jímky u stáje. Voda z čištění hal se zbytky podestýlky bude využívána 

jako tekuté statkové hnojivo a bude aplikována na polní pozemky provozovatele. Splaškové odpadní vody ze 

sociálního zařízení budou skladovány v samostatné jímce u stáje. Tyto odpadní vody budou cyklicky 

vyváženy na dostupnou ČOV. 
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Elektrické rozvody jsou rozděleny na nezálohované a zálohované, které bude možno v případě potřeby 

napájet z náhradního zdroje. Jako náhradní zdroj bude využita stávající dieselelektrická mobilní centrála 

C110D5  o příkonu 60 kWA, která je uváděna do provozu automaticky při výpadku proudu ze sítě. 

 

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 23. 12. 2020 oznámení záměru zpracované dle přílohy  

č. 3 zákona „Výstavba haly pro výkrm Mnichovo Hradiště - Přestavlky“, od oznamovatele společnosti 

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

s informací o zahájení zjišťovacího řízení bylo rozesláno k vyjádření příslušným správním orgánům  

a územním samosprávným celkům dne 6. 1. 2021 pod č. j. 001637/2021/KUSK. 

Oznámení záměru bylo v souladu s § 16 zákona zveřejněno a informace o projednávaném oznámení 

záměru byla vyvěšena na úřední desce Středočeského kraje dne 7. 1. 2021. 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 v plném rozsahu podle zákona. 

Stavební pozemek pro navrhovanou stavbu se nachází v místě nevyhovující haly v rámci stávajícího 

areálu společnosti oznamovatele, ležící východně od sídla Mnichova Hradiště za dálnicí D10 

v samostatné místní části „Přestavlky“. Přístup do areálu nebude měněn. Jeden přístup do areálu je ze 

západní strany stávající komunikací z místní komunikace v Mnichově Hradišti, druhý přístup je ze 

severního směru - při výjezdu z obce Dneboh směrem na Hoškovice. Pro záměr bude využito stávající 

zastavěné území a nedochází tak k novému záboru zemědělské půdy, ani k zásahu do fungujících 

složek ekosystémů či krajinného rázu. Areál je umístěn mimo souvislou obytnou zástavbu s dobrým 

dopravním napojením. Není předpokládána kumulace vlivů na životní prostředí s jinými záměry 

připravovanými nebo realizovanými v širším okolí, jelikož se zde žádné nevyskytují. Ke kumulaci 

vlivů na životní prostředí bude docházet ve vztahu ke stávajícímu provozu farmy, kde lze očekávat 

příspěvky především k vlivům na ovzduší jak ze samotného provozu nové haly, tak z nárůstu vyvolané 

dopravy. Příspěvky nového záměru jsou v oznámení dostatečně vyhodnoceny a podpořeny 

samostatnou studií „Rozptylová studie imisí amoniaku a pachová studie“, která je přílohou oznámení. 

U výstupů je v oblasti ovlivnění ovzduší z uvedených výsledků výpočtů rozptylové studie imisních 

koncentrací amoniaku a dalších výpočtů patrné, že posuzovaný záměr neznamená výraznou imisní 

zátěž sledovaných škodlivin  - emisí a imisí zápachu a amoniaku. Záměr počítá s využitím 

biotechnologických přípravků ke snížení emise amoniaku. Záměrem vyvolaná doprava v souhrnném 

stavu představuje 440 nákladních vozů a 181 traktorů za rok, což představuje nárůst dopravy o cca tři 

až čtyři průjezdy za den. Chov drůbeže probíhá cyklicky dle turnusů během roku, kdy nejvyšší 

četnosti jsou spojeny s ukončením cyklu a jeho opětovným nastartováním. V ostatních dnech bude 

doprava minimální. Při vyskladňování jatečných kuřat, bude maximální denní příjezd 6 ks nákladních 

vozidel přepravujících drůbež (vyskladňování celého areálu se předpokládá ve třech dnech). Nakládka 

jednoho kamionu trvá cca 1 hodinu, vozidla tak budou odjíždět s frekvencí 1x za hodinu. Maximální 

denní frekvenci průjezdu nákladní techniky (traktoru) lze očekávat při vyskladnění hluboké 

podestýlky z jednotlivých stájí ve frekvenci cca 2 vozidla za hodinu. Celkově však lze shrnout, že 

provoz výkrmu drůbeže vykazuje nízkou dopravní náročnost a není předpoklad, že realizací záměru 

nové haly dojde ke změně maximální četností dopravy spojené s provozem tohoto areálu jako celku. 

Z hlediska produkce odpadních vod splaškových nedochází k významnějším změnám proti 

stávajícímu stavu v areálu. Nedojde k nárůstu odtoku dešťových vod z lokality záměru, jelikož dojde  

k výstavbě na místě stávající stáje.  

Veškerá vyprodukovaná statková hnojiva budou aplikována na vlastní obhospodařované pozemky. 

Oznamovatel disponuje dostatečnou plochou obhospodařovaných pozemků k bezproblémovému  

a racionálnímu využití těchto statkových hnojiv. 
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Z hlediska produkce odpadů jak při výstavbě, tak i provozu areálu je možno konstatovat, že není 

spojen s významnou produkcí odpadů.  

Z hlediska ovlivnění hlukem, je s ohledem na zastoupení a umístění nových stacionárních zdrojů 

hluku v areálu a objem obslužné dopravy zřejmé, že nedojde k prokazatelné a z hlediska ovlivnění 

pohody a zdravotního stavu obyvatel obce k významné změně akustické situace.  

Celkově je možno konstatovat, že záměr ovlivní životní prostředí v hodnoceném území pouze  

v omezeném rozsahu bez výrazněji negativních ovlivnění jeho složek a bez ohrožení jeho trvale 

udržitelného rozvoje. 

Vzhledem k umístění nelze předpokládat významné vlivy na faunu a flóru v oblasti. Ptačí oblasti  

i evropsky významné lokality nebudou posuzovanou stavbou narušeny ani ohroženy. Žádná  

z jednotlivých složek životního prostředí ani životní prostředí jako celek nebude ovlivněno nad míru 

trvale udržitelného rozvoje. Předkládaný záměr nebude zdrojem negativních vlivů přesahujících státní 

hranice. 

S ohledem na výše uvedené, povahu záměru, lokalitu a charakter předpokládaných vlivů na životní 

prostředí a veřejné zdraví a s ohledem na doručená vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených 

územních samosprávných celků a jejich vypořádání, rozhodl příslušný úřad tak, jak je uvedeno ve 

výrokové části.  

Další posuzování ze strany dotčených úřadů nebylo požadováno, uplatněná vyjádření byla bez připomínek, 

nebo s upozorněními na následná řízení, tato vyjádření jsou vypořádána v další kapitole. Veřejnost ani 

dotčená veřejnost se zjišťovacího řízení neúčastnila. 

 

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

Středočeský kraj – ze dne 28. 1. 2021 pod č.j. 013014/2021/KUSK. 

Krajský úřad Středočeského kraje – součástí závěru zjišťovacího řízení. 

Česká inspekce životního prostředí – ze dne 26. 1. 2021 pod č.j. ČIŽP/41/2021/143. 

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

Boleslav – ze dne 14. 1. 2021 pod č.j. KHSSC 00715/2021. 

Ze strany veřejnosti nebylo obdrženo žádné vyjádření. 

Obdržených vyjádření v plném znění jsou k nahlédnutí ve spisu. 

 

3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:  

Středočeský kraj – souhlasí se záměrem „Výstavba haly pro výkrm Mnichovo Hradiště – Přestavlky“ 

a nepožaduje další posuzování dle zákona. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

 

Krajský úřad Středočeského kraje – dle jednotlivých složkových zákonů: 

• Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 

registru znečišťování a o změně některých zákonů: upozorňuje, že záměr naplňuje dikci cit. zákona 

76/2002 Sb. Závazné podmínky provozu zařízení: ,,Farma výkrmu brojlerů Přestavlky“ budou stanoveny 

v řízení o vydání integrovaného povolení, o které musí provozovatel v souladu s cit. zákonem požádat. Bez 

platného integrovaného povolení není možno zařízení provozovat. 

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

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek, pouze upozornění na následné postupy 

dle platných předpisů. 
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Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha – ČIŽP OI Praha nemá  

k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky, pouze požadavky a upozornění oddělení 

odpadového hospodářství pro navazující řízení. Inspekce nepožaduje další posuzování záměru podle 

zákona.  

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

předpisů, nemáme proti realizaci navrhovaného záměru námitky. 

Ke způsobu zpracování oznámení inspekce uvádí následující připomínky. Provedení demolice 

stávajícího objektu na parc. č. st. 104 v k.ú. Hoškovice, jež je nedílnou součástí navrhovaného záměru, je 

nutno považovat za velmi významnou část vlivů na životní prostředí. Předložené oznámení tuto 

skutečnost naproti tomu zohledňuje pouze „stručně“ a konkrétní okolnosti týkající se provedení 

odstranění původní stavby odsouvá do dalších fází projektové přípravy. Tento přístup zpracovatele 

oznámení není v souladu s Metodickým sdělením Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování 

vlivů na životní prostředí a integrované prevence pro držitele autorizace dle § 19 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 ze dne 6. 3. 2015. V konečném důsledku by 

mohl být učiněn závěr o tom, že rozsah vlivu záměru z pohledu oblasti nakládání s odpady, především 

tedy produkce odpadů z demolice stávající zemědělské stavby, nejsou dostatečně popsány. 

Je nepochybné, že provedení demolice, s ohledem na nezbytná technická opatření a náklady s tím 

spojené, které významně ovlivňuje kategorizace a kvantifikace produkovaných odpadů, by z hlediska 

investora (oznamovatele) záměru neměly být natolik nevýznamnou okolností, aby nebylo žádoucí 

věnovat jí patřičnou pozornost již v rámci přípravy záměru a při zpracování jeho oznámení. Totéž platí 

má-li být následně s odpady nakládáno v souladu s platnou legislativou a tím na minimum sníženo riziko 

ohrožení životního prostředí. 

Pro doporučení v rámci řízení produkce a nakládání s odpady ČIŽP odkazuje na dokument MŽP pod 

názvem Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro 

nakládání s nimi (Věstník MŽP, září 2018, ročník XXVIII, částka 6) a dále na Metodický návod pro 

řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi 

(Věstník MŽP, leden 2018, ročník XXVIII, částka 1). 

V rámci navrhované demolice objektu, který je opatřen střechou nesoucí „pravděpodobně“ eternitovou 

střešní krytinu, bude nutné zajistit odbornou demontáž a uložení vzniklých odpadů na příslušnou skládku 

při dodržení všech opatření uvedených v zákoně o odpadech, v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu a zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a jejich prováděcích 

předpisech. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek, pouze upozornění na následné 

povolující procesy. Stručnější popis demoličních prací v oznámení vzhledem k velikosti stávajícího 

objektu, jeho původního využití a umístění v rámci nejbližší obytné zástavby, je dostatečné pro 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí. V případě výskytu výrobků obsahujících azbest při demolici 

stávající stáje, bude nutno postupovat v souladu s platnými právními předpisy. 

 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kolín – S předloženým 

záměrem „Výstavba haly pro výkrm Mnichovo Hradiště - Přestavlky“ v k.ú. Hoškovice orgán ochrany 

veřejného zdraví souhlasí. Předložené oznámení obsahuje dostatek údajů pro řádné posouzení a není 

třeba další posuzování. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

 

4. Podklady pro rozhodnutí 

Podkladem pro rozhodnutí bylo oznámení záměru 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 zdejšího 

odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží 

dotčená veřejnost v odvolání. Za doručenou se písemnost považuje patnáctým dnem po datu vyvěšení 

na Krajském úřadu Středočeského kraje. 

 

 

 

 

 oprávněná úřední osoba 

Otisk úředního razítka Ing. Jan Šefl 

 odborný referent 

 na úseku životního prostředí 

 

 

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

žádá ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce. Doba 

zveřejnění je dle ust. § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň příslušný úřad ve smyslu § 16 

odst. 2 žádá město Mnichovo Hradiště o písemné vyrozumění o datu vyvěšení zdejšímu úřadu  

a to v co nejkratším možném termínu. Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení je zveřejněno na 

internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz a rovněž v Informačním systému 

CENIA na internetových stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2348?lang=cs pod kódem 

STC2348. 

 

 

 

Datum vyvěšení:  Datum sejmutí: 

 

 

Rozdělovník k č. j.:  026060/2021/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 

http://www.kr-stredocesky.cz/
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2348?lang=cs
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