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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na životní prost ředí a o zm ěně 
některých souvisejících zákon ů (zákon o posuzování vliv ů na životní prost ředí) ve 

znění pozd ějších p ředpis ů (dále jen zákon) pro zám ěr  

„Stavební úpravy stájí výkrmu prasat Lišany“ 

Název: Stavební úpravy stájí výkrmu prasat Lišany  

Charakter zám ěru : Záměrem oznamovatele jsou stavební úpravy stájí pro výkrm prasat 
v areálu stávající farmy chovu prasat v Lišanech u Žatce. V současné době je v areálu 11 
výrobních hal s celkovou kapacitou farmy 31 519 ks prasat (prasnice, selata, výkrm). 
Modernizací a stavebními úpravami dojde k celkovému navýšení kapacity farmy o 996 ks 
prasat. Stavební úpravy stájí budou zahrnovat výměnu podlah stájí s hydroizolací, 
turnusového odvodu kejdy k uskladnění ve stávajících jímkách, instalaci moderního 
systému výměny vzduchu a úpravy vnitřního prostředí ve stájích. Bude provedena pokládka 
nové střešní krytiny a hala bude kromě stávajících štítových stěn zateplena z boku a ze 
strany podhledu. Stáje budou modernizovány se zachováním stávající konstrukce hal.  

Kapacita (rozsah) zám ěru: celková kapacita farmy v současné době je 4586,3 dobytčích 
jednotek; po úpravách bude na farmě ustájeno o 139,5 dobytčích jednotek více 

Umíst ění stavby: 

Kraj:    Ústecký 
Obec: Lišany 
k. ú:     Lišany u Žatce 

Oznamovatel : ANIMO Žatec, a.s. Lišany 33, 440 01 Louny 

IČ: 00044628 

Závěr: 

Záměr „Stavební úpravy stájí výkrmu prasat Lišany“  naplňuje dikci bodu 1.7 „Chov 
hospodářských zvířat s kapacitou od 180 dobytčích jednotek.“ kategorie I přílohy č. 1 
zákona. Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo také zjištění, zda 
záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného 
zákona.  

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu 
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr 
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„Stavební úpravy stájí výkrmu prasat Lišany“  

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

Odůvodn ění:  

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění, charakteristiku předpokládaných vlivů 
záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s přihlédnutím ke všem připomínkám a 
zaslaným vyjádřením dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na 
životní prostředí a nemusí být posuzován podle citovaného zákona.  

Ke zveřejněnému oznámení záměru se během zjišťovacího řízení vyjádřily následující 
dotčené územní samosprávné celky, dotčené správní úřady:  

Krajský ú řad Ústeckého kraje, odbor životního prost ředí a zemědělství 

Odbor životního prostředí a zemědělství nepožaduje další posouzení záměru podle zákona.  

Ústecký kraj – Rada Ústeckého kraje   

Rada Ústeckého kraje ve svém usnesení nepožaduje provést posouzení záměru podle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů za předpokladu zahrnutí a naplnění oprávněných podmínek dotčených orgánů 
státní správy. 

Obec Lišany 

Obec Lišany nemá námitek a nepožaduje další posouzení podle zákona.  

Městský ú řad Žatec, odbor stavební a vyvlast ňovací ú řad, životní prost ředí 

Městský úřad Žatec nemá připomínky k výše uvedenému záměru a nepožaduje další 
posuzování podle zákona. 

ČIŽP, oblastní inspektorát Ústí nad Labem  

Česká inspekce životního prostředí po prostudování předloženého oznámení záměru 
konstatuje, že nemá k tomuto oznámení z hlediska ochrany ovzduší a ochrany vod 
připomínky a nepožaduje posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, v platném znění. 

KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, úze mní pracovišt ě Louny  

Krajská hygienická stanice s předloženým oznámením záměru souhlasí a další posouzení 
podle zákona nepožaduje.  

 

 POUČENÍ 

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle 
zvláštních předpisů. 

 
 
 
 
Ing. Radek Braum  
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
 
Obdrží:  oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky. 


