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Posuzování vlivů na životní prostředí – zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení  

a oznámení záměru „Modernizace farmy Nepoměřice“ v k. ú. Nepoměřice 

 

 

 

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 „Modernizace farmy Nepoměřice“ 

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

zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. 

Oznamovatelem záměru je Zemědělská obchodní společnost Onomyšl, a.s., Nepoměřice č.p. 73, 

285 11 Nepoměřice  

Zpracovatelem oznámení Ing. Radek Přílepek, FARMTEC, a.s., Chýnovská 1098, 390 02 Tábor, 

(držitel autorizace MŽP dle § 19 zákona) 

Předmětem záměru je Předmětem záměru je novostavba stáje na ploše mezi původní odchovnou selat 

a porodnou prasnic a stájí K 96 o rozměrech 132,6 x 40,3 m s kapacitou 360 ks dojnic v lehacích 

boxech s bezstelivovým ustájením a automatickým robotickým dojením na farmě Nepoměřice. 

U jižní stěny objektu bude postaveno zázemí o rozměrech 14,6 x 10 m, kde bude šatna, sklad, WC, 

technické zázemí robotického dojení - strojovna a zázemí pro chlazení mléka, včetně kanceláře. 

Navrhovaná novostavba stáje, jímek, žlabu a celková modernizace areálu umožní oznamovateli zajistit 

optimální podmínky pro chov skotu. Stavba přinese především zlepšení prostředí pro ustájený skot. 

Stávající produkční stáj bude nadále využívána. Celkem se stávající stav v přepočtu na dobytčí 

jednotky navýší o 196 DJ. 

Středočeský kraj, obce Nepoměřice (jako dotčený územní samosprávný celek) 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 Nepoměřice o písemné vyrozumění o datu vyvěšení této 

informace zdejšímu úřadu a to v nejkratším možném termínu (informaci můžete zaslat také 

na adresu e-mail: hanuskova@kr-s.cz). 

Dále příslušný úřad žádá Středočeský kraj, obec Nepoměřice (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 

byla zveřejněna na úřední desce zdejšího úřadu dne 7. 6. 2021 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 STC2391. 

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 

mailto:hanuskova@kr-s.cz
http://www.kr-stredocesky.cz/
http://www.cenia.cz/eia


strana 2 / 2 

připomínky a požadavky respektující stupeň přípravy záměru a náležitosti stanovené přílohou 

č. 3 k zákonu. 

Dle § 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 oznámení, tj. do 7. 7. 2021.  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.:   069983/2021/KUSK 

Dotčené územní samosprávné celky: k vyvěšení na úřední desce 

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

2. Obec Nepoměřice, Nepoměřice 48, 285 11 Nepoměřice 

Dotčené orgány: 

3. KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Kutná Hora, U Lorce 40, 

284 01 Kutná Hora 

4. Městský úřad, Odbor životního prostředí, Radnická 178, 284 01 Kutná Hora 

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. Zemědělská obchodní společnost Onomyšl, a.s., Nepoměřice č.p. 73, 285 11 Nepoměřice 

Na vědomí: 

9. Městský úřad Kutná Hora, Odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Václavské 

náměstí 182, 284 01 Kutná Hora 

10.  MŽP, Odbor IPPC/EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

11.  Zpracovatel oznámení Ing. Radek Přílepek, FARMTEC, a.s., Chýnovská 1098, 390 02 Tábor 

(1 – 2 obdrží v příloze Oznámení EIA) 
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