Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Č.J.: KUOK 98862/2014
V Olomouci dne 3. 11. 2014
Sp.Zn.: KÚOK/97303/2014/OŽPZ/7119
Sp. a skart. znak: 208.3-V10
Vyřizuje: Ing. Lenka Barochová
Dle rozdělovníku
tel.: 585 508 627
fax: 585 508 424
e-mail: l.barochova@kr-olomoucky.cz
Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího
řízení záměru „Produkční farma Olbramice“ zařazeného v kategorii I, ve smyslu
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů
Krajský úřad Olomouckého kraje (jako příslušný úřad) Vám zasílá dle ust. § 6 odst. 6
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 též „zákon“), oznámení záměru „Produkční farma
Olbramice“, k.ú. Olbramice, podle přílohy č. 4 k citovanému zákonu a sděluje
Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení dle § 7 zákona a
informace o zahájení zjišťovacího řízení bude zveřejněna ve smyslu § 16 odst. 1 cit.
zákona.
Oznamovatelem záměru je Zemědělské družstvo Senice na Hané, Vodní 214,
783 45 Senice na Hané, IČ: 00147648.
Zpracovatelem oznámení je Ing. Petr Pantoflíček, Přestavlky u Čerčan 14, PSČ 257
23.
Dotčené územní samosprávné celky pro tento záměr jsou obec Olbramice
a Olomoucký kraj.
Do oznámení je možné nahlížet v úřední dny na Odboru životního prostředí
Městského úřadu Litovel a na Oddělení integrované prevence Odboru životního
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Informaci o dni zveřejnění na úřední desce Olomouckého kraje, ve smyslu § 16 odst.
4 citovaného zákona, naleznete na www.kr-olomoucky.cz. Textová část oznámení je
zpřístupněna na internetové adrese www.kr-olomoucky.cz, pod odkazem - životní
prostředí a zemědělství - posuzování vlivů EIA-SEA, a na adrese ministerstva
životního prostředí www.mzp.cz/eia.
Předmětem záměru je rekonstrukce a změna užívání pěti stávajících stájí pro skot
na stáje pro chov prasat v areálu živočišné výroby na východním okraji obce
Olbramice. Ve středisku budou v bezstelivových stájích chovány prasnice, selata a
prasničky doplňující základní stádo prasnic. Stávající kapacita celého areálu je
834,75 dobytčích jednotek, rekonstrukcí a změnou užívání bude kapacita snížena
na 541,1 dobytčích jednotek.

Olomoucký kraj a obec Olbramice (jako dotčené územní samosprávné celky)
žádáme ve smyslu ust. § 16 odst. 3 cit. zákona o zveřejnění informace o oznámení a
o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, vyvěšením na úřední desce
a zveřejněním informace nejméně ještě jedním, v dotčeném území obvyklým,
způsobem (např. místní tisk a rozhlas). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Zároveň žádáme dotčenou obec Olbramice v souladu s ust. § 16 odst. 4
citovaného zákona o zaslání písemného vyrozumění o datu vyvěšení této
informace zdejšímu úřadu (informaci můžete zaslat také na e-mail:
l.barochova@kr-olomoucky.cz).
Dále žádáme Olomoucký kraj, obec Olbramice (jako dotčené územní
samosprávné celky) a dotčené správní úřady ve smyslu ust. § 6 odst. 6 cit.
zákona o zaslání vyjádření k oznámení zdejšímu úřadu nejpozději do 20 dnů
ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu
Olomouckého kraje. Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je či není nutné záměr
posuzovat dle cit. zákona, nebo zda postačí ošetřit otázky životního prostředí
v následných správních řízeních (územní a stavební řízení), v opačném případě
aby Vaše vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru
na životní prostředí má být v dokumentaci ve smyslu § 8 cit. zákona kladen
zvýšený důraz.
S odvoláním na znění ust. § 6 odst. 7 zákona každý může zaslat své vyjádření
k oznámení zdejšímu úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace
o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje.

otisk úředního razítka

Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddělení integrované prevence
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Příloha: oznámení
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Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky

Obec Olbramice, Olbramice 56, 783 22 Cholina

Olomoucký kraj
Dotčené správní úřady

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí
a zemědělství

Městský úřad Litovel, Odbor životního prostředí, Havlíčkova 818,
784 01 Litovel

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v
Olomouci, územní pracoviště Olomouc, Wolkerova 6, 779 11
Olomouc

ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký
kraj, tř. Míru 563/101, Neředín, 779 00 Olomouc
Oznamovatel


Zemědělské družstvo Senice na Hané, Vodní 214, 783 45 Senice
na Hané

Na vědomí



MŽP ČR, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc
MŽP ČR, Odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence,
Vršovická 65, 110 00 Praha 10
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