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Posuzování vlivů na životní prostředí – zveřejnění informace o dokumentaci
k záměru „Modernizace farmy Kačice“ v k. ú. Kačice
Obec Kačice (jako dotčený územní samosprávní celek) zveřejňuje v souladu s § 16
zákona informaci o dokumentaci podle přílohy č. 4 zákona k záměru „Modernizace
farmy Kačice“ v k. ú. Kačice.

Předmětem záměru je novostavba stáje o půdorysných rozměrech 184,6 x 31,6 m s
kapacitou 480 ks dojnic severně od stávající produkční stáje. Stáj bude provozována s
kejdovým provozem.
Jižně od stávající produkční stáje bude realizována nová paralelní dojírna se zázemím.
Stávající produkční stáj bude využita pro odchov 200 ks jalovic a jako porodna s
kapacitou 30 ks krav se stelivovým ustájením. V místě objektu původní porodny bude
postavena novostavba stlané odchovny jalovic s kapacitou 150 ks jalovic do 1 roku.
Celkem se stávající stav navýší o 397,3 DJ.
Do dokumentace je možné nahlížet na Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu pro Středočeský kraj, 4. patro, dv. č. 4111, v pracovních dnech po
předchozí telefonické dohodě na telefonním čísle 257 280 782.
Text dokumentace je rovněž zveřejněn v Informačním systému EIA na internetových
stránkách CENIA - https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr pod kódem
STC2394.
Podle § 8 odst. 3 zákona mohou veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a
dotčené územní samosprávné celky zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci
Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství do
30 dnů ode dne zveřejnění této informace. V souladu s § 16 odst. 4 strana 2 / 2
zákona se za den zveřejnění považuje den, kdy došlo k vyvěšení informace o
dokumentaci a o tom, kdy a kde je možno do ní nahlížet na úřední desce
Středočeského kraje (30.12.2021).
K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.
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