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Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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 jen
„zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii
II, bod 10.10
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VI Hradec Králové
(dále jen „ministerstvo“), jako příslušný úřad podle § 21 písm. c) zákona, zasílá
v souladu s § 6 odst. 6 zákona oznámení zpracované podle přílohy č. 3 k
zákonu k záměru

„Domy pro rodinnou rekreaci Velká Morava.“
a sděluje, že záměr oznamovatele (AGILE spol. s r.o., Mírové náměstí 133, 562
01 Ústí nad Orlicí), bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Navrhovaný areál se skládá ze tří objektů bytových budov, 3 krytých parkovišť,
příjezdových komunikací a chodníků. V rámci záměru bude vybudována
mechanicko-biologická ČOV a areálová vodárna s vrtanou studnou. Budou umístěny
rozvody elektřiny, pitné vody, dešťové a splaškové kanalizace.
Bytové domy budou realizovány ve shodném technickém řešení. Každý z domů
obsahuje 8 bytů o celkové kapacitě 20 osob. Bytové domy mají půdorys cca 21 x
11 m2, delší stranou jsou tyto objekty posazeny na
Opticky bude výška
Dlevrstevnici.
rozdělovníku
objektů snížena „zakousnutím“ spodních podlaží do svahu. Architektonický návrh
objektů vychází z tradičního horského stavitelství. Domy i krytá parkoviště přiléhají
k nově budované příjezdové komunikaci.
Dotčené územní samosprávné celky (obec Dolní Morava a Pardubický kraj)
ministerstvo žádá ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění
informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na
úředních deskách současně s upozorněním, že veřejnost může zaslat své písemné
vyjádření k oznámení do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na
úřední desce dotčeného kraje. Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 4
zákona nejméně 15 dnů.
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Ministerstvo zároveň žádá v souladu s § 16 odst. 4 zákona o vyrozumění
o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce v nejkratším
možném termínu.
Ministerstvo dále žádá dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní
úřady ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o zaslání písemného vyjádření k oznámení
ministerstvu nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na
úřední desce dotčeného kraje.
Ve vyjádření ministerstvo uvítá názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona.
V případě nutnosti posouzení záměru ministerstvo žádá, aby vyjádření
obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má
být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz (v
souladu s § 7 odst. 1 zákona). Dále ministerstvo žádá, aby ve vyjádření byly
formulovány připomínky a požadavky respektující stupeň přípravy záměru a
náležitosti stanovené přílohou č. 3 resp. 4 k zákonu.
Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA
na internetových stránkách CENIA, Česká informační agentura životního prostředí
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr) a na stránkách Ministerstva
životního prostředí (http://www.mzp.cz/EIA), kód záměru OV6249.
K vyjádřením zaslaným po uplynutí zákonné lhůty příslušný úřad, na
základě § 6 odst. 7 zákona, nemusí přihlížet.

Ing. Libor Hejduk
ředitel odboru výkonu státní správy VI

Příloha: oznámení
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Rozdělovník k č.j. MZP/2017/550/282
Dotčené územní samosprávné celky:
1/

2/

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
532 11 PARDUBICE

oznámení na odboru ŽP a Z

Obec Dolní Morava
561 69 DOLNÍ MORAVA 35

Dotčené správní úřady:
1/

Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 PARDUBICE

2/

KHS Pardubického kraje
Smetanova 1390
562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ

3/

Městský úřad
Velké náměstí 5
561 69 KRÁLÍKY

4/

Obecní úřad
561 69 DOLNÍ MORAVA 35

5/

ČIŽP OI
Resslova 1229/2a
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

Oznamovatel:
AGILE, spol. s r.o.
Mírové náměstí 133
562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Zpracovatel oznámení:
Ecological Consulting a.s.
Na Střelnici 48
779 00 OLOMOUC
Oprávněný zástupce oznamovatele:
Ing. Josef Kočí
Větrná 1769
565 01 CHOCEŇ
Na vědomí:
MŽP – OPVIP
Vršovická 65
100 10 PRAHA 10
Odbory MŽP s žádostí o vyjádření:
odbor ochrany vod
odbor obecné ochrany přírody a krajiny
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