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Výzva k doplnění dokumentace hodnocení vlivů záměru
„Farma chovu prasat Těšnovice“ na životní prostředí
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“),
jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), vyzývá na základě připomínek
uplatněných na veřejném projednání, vyjádření obdržených v průběhu projednávání dokumentace
a doplněné dokumentace v souladu s ustanovením § 9 odst. 5 zákona, oznamovatele dokumentace
hodnocení vlivů záměru „Farma chovu prasat Těšnovice“ na životní prostředí k jejímu doplnění,
neboť dokumentace (včetně příloh) neposkytuje dostatečné podklady a argumentaci pro posouzení
a vypořádání všech obdržených vyjádření. Je nutné ji doplnit především s důrazem na oblast:






Odstranit vadu předloženého doplnění dokumentace dle § 19 odst. 1) zákona, jelikož
i doplnění dokumentace musí být zpracováno autorizovanou osobou;
Zpracovat pachovou studii;
Navrhnout opatření, které sníží emise pachových látek z jímek na kejdu (vaků);
Vyhodnotit případné kumulativní vlivy záměru s jinými záměry, které mohou být zdrojem
zápachu v blízkém okolí;
Doložit bilanci vody potřebné pro provoz farmy a biologické pračky vzduchu a předložit
hydrogeologický posudek k ověření dostatečného množství vody pro zásobování provozu
farmy

Současně krajský úřad zasílá oznamovateli všechna obdržená vyjádření k doplněné dokumentaci
a posudku. Požadavky a připomínky, které jsou uvedeny v obdržených vyjádřeních ke zveřejněné
dokumentaci, doplněné dokumentaci a posudku, a které je třeba v doplněné dokumentaci zohlednit
a vypořádat.
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