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Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
odbor životního prost ředí a zemědělství  

Agro Jesenice u Prahy a.s. 
Hodkovice čp. 2 
252 41 Dolní Břežany

Datum: 25. 9. 2012  
Jednací číslo: 2591/ZPZ/2012 
Vyřizuje/linka: Bc. Zuzana Dynterová / 538 
E-mail: dynterova.z@kr-ustecky.cz 

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 

Název:  Modernizace chovu prasat Radovesice  

Charakter zám ěru:  

Záměrem investora je modernizace a rozšíření farmy Radovesice. V současné době je z 
původních tří hal v provozu pouze hala 1 která slouží k výkrmu prasat (288 DJ). Zbývající 
haly jsou v havarijním stavu a budou zdemolovány. Na jejich místě budou postaveny nové 
haly. V nové hale 2 bude probíhat dochov selat a výkrm prasat (386,4 DJ). V Hale 3 bude 
porodna, březí a zapuštěné prasnice (238,5 DJ) a v hale 4 bude odchovna prasniček a kanci 
(21,5 DJ). Záměrem dojde ke změně navýšení ze stávajícího stavu 288 DJ na 934,4 DJ.  

Kapacita (rozsah) zám ěru :  

Objekt Kategorie 

Počet 
ustajovacích 

míst 
Maximální 
počet ks 

Přepočet 
na DJ 

Hala 1 Výkrm prasat 2592 2400 288 
Hala 2 Dochov selat 2940 2520 50,4 

  Výkrm prasat 3200 2800 336 
Hala 3 Porodna 216 180 81 

  Prasnice březí 395 359 107,7 

  
Prasnice zapuštěné a 

březí 200 164 49,2 
  Kanci 2 2 0,6 

Hala 4 Odchovna prasniček 168 154 18,5 
  Kanci 10 10 3 
Celkem     934,4 
 

Umíst ění stavby: 

kraj:   Ústecký 
obec:   Radovesice  
k.ú.:     Radovesice u Libochovic 
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Předpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho dokon čení: 

Zahájení: 2013 
Ukončení:  2014 

 
Oznamovatel :  Agro Jesenice u Prahy a.s., Hodkovice čp. 2, 252 41 Dolní Břežany 

IČ:   46356657 

Závěr:  

Záměr „Modernizace chovu prasat Radovesice“ naplňuje dikci bodu 1.7 kategorie I přílohy č. 
1 k zákonu. Záměr má významný vliv na životní prostředí, a proto bude posuzován dle 
zákona. Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda může 
předložené oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 4 k zákonu zpracované autorizovanou 
osobou ve smyslu § 19 odst. 1 zákona nahradit dokumentaci vlivů záměru na životní 
prostředí, případně upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru 
na životní prostředí. 

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že ve smyslu 
ustanovení § 7 odst. 4 zákona se p ředložené oznámení dle p řílohy č. 4 k zákonu 
považuje za dokumentaci vliv ů záměru na životní prost ředí (dále jen „dokumentace“).  

ODŮVODNĚNÍ 

V zákonem stanovené lhůtě ke zveřejněnému oznámení došla následující vyjádření. 

Rada Ústeckého kraje 

• Oznámení zpracované dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, v platném znění považuje za dokumentaci. 

• Dále požaduje, aby se v následujícím kroku zpracovatel posudku podrobně zaměřil 
na způsob splnění všech vznesených požadavků a na relevantní vyhodnocení 
možných dopadů na životní prostředí dotčených obcí a veřejné zdraví. Dále pak 
musí být navržena jen taková varianta, která bude kontrolovatelná a pro obce 
přijatelná a to včetně dohody o opatřeních k prevenci, vyloučení, snížení a 
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí  

Obec Radovesice  - nemá připomínky 

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

Z hlediska ochrany vod, ovzduší, odpadů a přírody nemá připomínky. 

Integrovaná prevence 

Na zařízení „Stáj pro výkrm prasat – Radovesice“ vydal krajský úřad integrované povolení 
pod č.j. 2473/ŽPZ/08/IP-183/Tom, dne 19.01. 2009, se změnou č.j. 2473/ŽPZ/08/IP-
183/Z1/Tom ze dne 25.5.2009. Nový záměr naplňuje prahové hodnoty uvedené v příloze č. 1 
zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 
registru znečišťování a o změně některých zákonů, v platném znění a jedná se proto o 
podstatnou změnu zařízení. Provozovatel musí podat proto žádost o podstatnou změnu 
integrovaného povolení, to musí být vydáno před vydáním stavebního povolení. 

Městský ú řad Lovosice– odbor životního prost ředí   

Městský úřad, odbor životního prostředí se v zákonem stanoveném termínu k předloženému 
oznámení nevyjádřil. 

ČIŽP, oblastní inspektorát Ústí nad Labem  
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Po prostudování předloženého oznámení záměru „Modernizace chovu prasat Radovesice“ 
ČIŽP OI Ústí nad Labem konstatuje, že nemá k tomuto oznámení z hlediska ochrany 
ovzduší, ochrany vod a odpadového hospodářství připomínky a že toto oznámení 
zpracované podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. může v další fázi posuzování nahradit 
dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí. 

KHS Ústeckého kraje, územní pracovišt ě Litom ěřice 

S ohledem na rozsah zpracování oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 4 zákona č. 
100/2001 Sb. v pozdějším znění není z hygienického hlediska požadováno zpracování 
dokumentace, pouze je pro další stupeň řízení požadováno:  

• Měření hluku stávajícího akustického stavu zájmové lokality vůči nejbližšímu 
chráněnému venkovnímu prostoru od záměru za účelem zpřesnění modelového 
výpočtu předpokládané budoucí hlukové zátěže především ze stacionárních zdrojů 
hluku záměru ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě.  

• Pro deklarování vody z vlastních zdrojů v kvalitě „pitné“ dle požadavků vyhlášky č. 
252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a 
četnost a rozsah kontroly pitné vody, je třeba nejprve zajistit nezbytné podklady – 
rozbory vody, prokazující vyhovující parametry ve všech ukazatelích stanovených 
výše citovanou vyhláškou pro klasifikování vody jako pitné. V případě prokázání 
vyhovující kvality z toho následně vyplývají výrobci pitné vody povinnosti pravidelné 
kontroly kvality vody v rozsahu a četnosti dle výše citované vyhlášky. 

 

 

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. Veronika Miláčková 
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky. 


