Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství
VEJCE CZ s.r.o.
Nedokončená 9
190 00 Praha 9
Datum:
Jednací číslo:
Vyřizuje/linka:
E-mail:

12. 11. 2012
3024/ZPZ/2012/záv.ULK808
Bc. Zuzana Dynterová/ 538
dynterova.z@kr-ustecky.cz

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 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) pro záměr„Farma Lenešice-Modernizace a
rozšíření chovu kuřic“
Identifikační údaje:
Název: Farma Lenešice-Modernizace a rozšíření chovu kuřic
Charakter záměru:
Záměrem je modernizace chovu kuřic ve stávajícím areálu. Modernizace chovu kuřic spočívá
v osazení nové technologie s klecovou technologií a s tím souvisejících stavebních
úpravách.
Kapacita (rozsah) záměru:
Dojde k navýšení projektované kapacity provozovny ze současných 99 000 ks kuřic na 212
200 ks kuřic. Jedná se tedy o navýšení projektované kapacity o 113 200 ks kuřic, což
odpovídá navýšení o 159 dobytčích jednotek (DJ).
Počet
kuřic

Stávající stav
[ ks ]

Hala č. 1
Hala č. 2
Hala č. 3
CELKEM

33 000
33 000
33 000
99 000

Stav po realizaci
záměru
[ ks ]
77 000
62 000
73 200
212 200

Umístění stavby:
Kraj: Ústecký
Obec: Lenešice
k. ú.: Lenešice
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení:
Termín zahájení: 2012
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Termín dokončení: 2013
Oznamovatel: VEJCE CZ s.r.o., Nedokončená 9, 190 00 Praha 9
IČ: 27428559
Závěr:
Záměr „Farma Lenešice-Modernizace a rozšíření chovu kuřic“ naplňuje dikci bodu 1.5
kategorie II přílohy č. 1 zákona „Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 50 do 180
dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka=500 kg živé hmotnosti)“. 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
„Farma Lenešice-Modernizace a rozšíření chovu kuřic“
nemá významný vliv na životní prostředí, a nebude posuzován podle citovaného zákona.
V navazujících řízeních podle zvláštních předpisů požadujeme splnit následující požadavky,
které jsou výsledkem procesu zjišťovacího řízení a které zahrne příslušný správní úřad do
svého rozhodnutí; v opačném případě uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen
částečně (§ 10 odst. 4 a 5 zákona).
Požadavky závěru zjišťovacího řízení:
1. Provozovatel musí podat žádost o změnu integrovaného povolení.
2. Provozovatel povede průběžně evidenci o prodeji nebo předání veškerého drůbežího
trusu jiným osobám s uvedením množství předaného trusu, identifikačních údajů jeho
příjemce, termínu a účelu předání, bude archivovat listiny a účetní doklady o
předávání drůbežího trusu jiným osobám nejméně po dobu pěti let, a na vyžádání je
předloží ke kontrole vodoprávnímu úřadu nebo orgánu příslušnému k vydání
integrovaného povolení.
3. Provozovatel je povinen v souladu s § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší zažádat
orgán ochrany ovzduší o vydání závazného stanoviska k umístění zdrojů (nové
teplovzdušné agregáty vytápějící haly 1 a 3) nevyjmenovaných v příloze č. 2 zákona o
ochraně ovzduší.
4. V rámci modernizace předloží provozovatel před stavebním řízením plán ozelenění
areálu městskému úřadu Louny, odboru stavebního úřadu a životního prostředí.
5. Pokud provozovatel nebude vyvážet odpadní vody na čistírnu odpadních vod, musí
dodržovat § 38 odst. 3 a 7 zákona č.373/2010 Sb. vodního zákona v platném znění.
6. Zapracovat závěry hlukové studie uvedené v oznámení záměru do projektové
dokumentace pro stavební řízení včetně požadavku na měření hladiny akustického
tlaku A ve výpočtových bodech hlukové studie ve zkušebním provozu za podmínek
uvedených v závěru studie. V případě překročení limitů stanovených Nařízením vlády
č. 272/2011 Sb. přijmout a realizovat účinná protihluková opatření.

ODŮVODNĚNÍ
Ke zveřejněnému oznámení záměru se během zjišťovacího řízení vyjádřily následující
dotčené územní samosprávné celky, dotčené správní úřady a zástupci veřejnosti:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ZPZ
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Upozorňuje:
• Na stávající zařízení „Farma pro chov kuřic se sídlem v Lenešicích“ vydal krajský
úřad dne 25.2.2005 integrované povolení pod č.j. 8402/17391//04/ZPZ/IP-40/Vi, se
změnou č.j. 2454/ZPZ/2007/IP-40/Z1/Sif ze dne 20.11.2007. Navýšení kapacity o
113 200 kuřic je podle § 2 písm. j) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a
omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých
zákonů, v platném znění (zákon o integrované prevenci) podstatnou změnou
integrovaného povolení. Provozovatel musí podat žádost o změnu integrovaného
povolení. Rozhodnutí o změně integrovaného povolení musí být vydáno před
stavebním povolením.
•

Provozovatel povede průběžně evidenci o prodeji nebo předání veškerého drůbežího
trusu jiným osobám s uvedením množství předaného trusu, identifikačních údajů jeho
příjemce, termínu a účelu předání, bude archivovat listiny a účetní doklady o
předávání drůbežího trusu jiným osobám nejméně po dobu pěti let, a na vyžádání je
předloží ke kontrole vodoprávnímu úřadu nebo orgánu příslušnému k vydání
integrovaného povolení.

Vypořádání připomínek: Připomínky jsou zahrnuty do požadavků závěru zjišťovacího řízení
pod body č.1., 2.
Ústecký kraj – Rada Ústeckého kraje
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.
Městský úřad Louny, odbor životního prostředí
Nepožaduje posouzení dle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění a má tyto připomínky:
1) Ochrana ovzduší: Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
jako příslušný orgán ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších úprav a doplňků (dále jen zákon o
ochraně ovzduší), sděluje, že provozovatel je povinen v souladu s § 11 odst. 3
zákona o ochraně ovzduší zažádat orgán ochrany ovzduší o vydání závazného
stanoviska k umístění zdrojů (nové teplovzdušné agregáty vytápějící haly 1 a 3)
nevyjmenovaných v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší.
2) Vodní hospodářství: V případě likvidace odpadních vod upozorňujeme na dodržení §
38 zejména odstavce 3 a 7 vodního zákona. Bude – li odpadní voda vyvážena na
čistírnu odpadních vod nemáme připomínky.
3) Ochrana přírody: MěÚ Louny, jako příslušný orgán ochrany přírody dle § 77 odst. 3)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny z hlediska zájmů chráněných
uvedeným zákonem nemá ke záměru připomínek. Doporučujeme v rámci
modernizace doplnit vhodné ozelenění kolem oplocení areálu.
Vypořádání připomínek: Připomínka č. 2 - Provozovatel vyváží odpadní vody na ČOV
Louny, dále je připomínka zahrnuta do požadavků závěru zjišťovacího řízení pod bodem č. 5.
Připomínka č. 1 a 3 jsou zahrnuty do požadavků závěru zjišťovacího řízení pod body č. 3., 4.
ČIŽP, oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Po prostudování předloženého oznámení záměru ČIŽP OI Ústí nad Labem konstatuje, že z
hlediska odpadového hospodářství, ochrany vod a ochrany ovzduší nepožaduje posouzení
předmětného záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
KHS Ústeckého kraje, ÚP Louny
Záměr není nutné posuzovat podle citovaného zákona.
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Požaduje se zapracovat závěry hlukové studie uvedené v oznámení záměru do projektové
dokumentace včetně požadavku na měření hladiny akustického tlaku A ve výpočtových
bodech hlukové studie ve zkušebním provozu za podmínek uvedených v závěru studie. V
případě překročení limitů stanovených Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. přijmout a realizovat
účinná protihluková opatření.
Vypořádání připomínek: Připomínka je zahrnuta do požadavků závěru zjišťovacího řízení
pod bodem č.6.
Správa CHKO České středohoří
Nepožaduje posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.

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 nebude posuzován podle citovaného zákona.

POUČENÍ
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a
nelze se proti němu odvolat. Závěr zjišťovacího řízení 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.
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