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VEC
Stanovisko k zámeru: „Kravín – pôrodnica, s.č. 375 – prestavba na halu pre ošípané“,
nové prejednanie.
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako
vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa zákona č.
525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon) v zmysle § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vydáva k predloženému zámeru toto
s t a n o v i s k o.
Predmetom navrhovanej činnosti je zmena existujúcej stavby kravína – pôrodnice na halu pre
ošípané, ktorá bude slúžiť na ustajnenie a chov v celkovom počte 682 chovných ošípaných vo
váhovej kategórii 30 – 130 kg. Navrhovaná činnosť bude realizovaná v areáli PD Podlužany,
ktorý z troch strán susedí s poľnohospodárskou pôdou a z jednej strany z územím využívaným
na bývanie. Do k. ú. Podlužany zasahujú územia zaradené do sústavy NATURA 2000 –
územie európskeho významu Kňaží stôl SKUEV0275 a Chránené vtáčie územie Strážovské
vrchy SKCHVU028. Stavbou dotknuté pozemky sú mimo siete chránených území a v zmysle
zákona o ochrane prírody platí v riešenej lokalite prvý stupeň územnej ochrany. Vzhľadom na
polohu a charakter navrhovanej činnosti odporúčame vysadiť v areáli PD na vhodnom mieste
izolačný pás zelene zo stromov a do výsadby použiť prioritne pôvodné druhy drevín.
Orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny navrhovanú činnosť „Kravín – pôrodnica, s.č.
375 – prestavba na halu pre ošípané“ z hľadiska záujmov ochrany prírody nepožaduje ďalej
posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
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