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Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení
záměru „CHRASTICE 2017“ zařazeného v kategorii II bodu 116 přílohy č. 1
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
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále také
„krajský úřad“), Vám zasílá dle ust. § 6 odst. 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 také
„zákon“), oznámení záměru „CHRASTICE 2017“, k. ú. Chrastice, podle přílohy č. 3
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 pan Ing. Dušan Juříček, Horní lán 1257/45, 779 00
Olomouc - Nová Ulice, IČ 64633225, zastoupený na základě plné moci zpracovatelem
oznámení společností AMTB, s.r.o., Hanušova 100/10, 779 00 Olomouc - Lazce,
IČ: 26381397, zastoupenou paní Ing. arch. Alicí Michálkovou.
Dotčené územní samosprávné celky pro tento záměr jsou město Staré Město
a Olomoucký kraj.
Do oznámení je možné nahlížet v úřední dny na Městském úřadě Starého Města,
na Odboru životního prostředí Městského úřadu v Šumperku 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
citovaného zákona naleznete na www.olkraj.cz. Textová část oznámení je
zpřístupněna na internetové adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK857.
Charakteristika záměru:
Předmětem záměru je výstavba objektů pro bydlení a rodinnou rekreaci, a to formou 7
samostatně stojících stavebních objektů s přízemím a obytným podkrovím, domu
správce a objektu rodinného penzionu v k. ú. Chrastice. Součástí řešení jsou nezbytně
nutné dopravní stavby (přístupová obslužná areálová komunikace, odstavná
parkovací stání, sjezdy) a stavby technické infrastruktury (studna, ČOV, přípojky médií,
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řešení retence dešťových vod). Celkový počet uživatelů tohoto areálu je maximálně
116 osob. Plocha řešeného území činí 32 266,13 m2.
Umístění záměru:
Obec
Katastrální území
Parc. č.

město Staré Město
Chrastice
1918/1, 1920, 1921, 1922/2, 2083, 2084, 1925/3, 2048/1

Olomoucký kraj a město Staré Město (jako dotčené územní samosprávné celky)
žádáme ve smyslu ust. § 16 odst. 2 cit. zákona o zveřejnění informace o oznámení
a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, vyvěšením na úřední desce. Doba
zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme město Staré Město v souladu
s ustanovením § 16 odst. 2 citovaného zákona o zaslání písemného vyrozumění
o datu vyvěšení této informace krajskému úřadu (informaci můžete zaslat také
na e-mail: b.plainerova@olkraj.cz).
Dále žádáme Olomoucký kraj a město Staré Město (jako dotčené územní
samosprávné celky) a dotčené správní úřady ve smyslu ust. § 6 odst. 7
citovaného zákona o zaslání vyjádření k oznámení krajskému úřadu nejpozději
do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce
Olomouckého kraje. Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je či není nutné záměr
posoudit dle citovaného zákona a z jakého důvodu. V případě, že záměr má být
posouzen, uveďte, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být
v dokumentaci ve smyslu § 8 citovaného zákona kladen zvýšený důraz. Pokud
posouzení záměru nepožadujete, žádáme vás, aby vaše vyjádření neobsahovalo
žádné podmínky.
Písemná vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 8 citovaného zákona může každý
zaslat na zdejší Odbor životního prostředí a zemědělství do 30 dnů ode dne
zveřejnění této informace o oznámení na úřední desce Olomouckého kraje.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě krajský úřad nepřihlíží.

Otisk úředního razítka
Otisk úředního razítka

Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddělení integrované prevence
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje
Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Barbora Plainerová
Příloha: oznámení
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Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky

Město Staré Město
 Olomoucký kraj – bez přílohy
Dotčené správní úřady
 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství - zde
 Městský úřad Šumperk, Odbor životního prostředí, Jesenická 31,
787 01 Šumperk 1
 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje – územní pracoviště Šumperk,
Lidická 56, 787 36 Šumperk – bez přílohy
 Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 41,
772 00 Olomouc - bez přílohy
 Lesy České republiky, s.p., oblast Povodí Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01
- pracoviště Šumperk, Potoční 61, 787 01 Šumperk - bez přílohy
Oprávněný zástupce oznamovatele (bez přílohy)
 AMTB s.r.o., Hanušova 100/10, 779 00 Olomouc - Lazce, Ing. arch. Alice
Michálková
Na vědomí (bez přílohy)
 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
 Městský úřad Hanušovice, Odbor výstavby, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice
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