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Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru
„Neutralizační a deemulgační stanice Brno“ v k. ú. Chrlice
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4
písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů vyhodnotil
na základě žádosti, která byla dne 26.11.2018 podána společností INVEK s.r.o., se sídlem Vinohrady 998/46,
639 00 Brno, možnosti vlivu záměru „Neutralizační a deemulgační stanice Brno“ realizovaného v k. ú.
Chrlice. Záměr spočívá v instalaci zařízení sloužící k čištění odpadních vod v areálu ČOV Modřice
s uvažovanou kapacitou 25 000 t odpadu za rok. Krajský úřad Jihomoravského kraje vydává
stanovisko
podle § 45i odstavce 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr
nemůže mít významný vliv
na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, nacházející se v působnosti Krajského úřadu
Jihomoravského kraje.
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že záměr se svou lokalizací nachází zcela mimo
území prvků soustavy Natura 2000 a nemá proto potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy
na celistvost a charakteristiku stanovišť a příznivý stav předmětů ochrany.
Toto odůvodněné stanovisko se vydává postupem podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
a nejedná se o rozhodnutí ve správním řízení. Tento správní akt nenahrazuje jiná správní opatření
a rozhodnutí, která se k hodnocené aktivitě vydávají podle zvláštních právních předpisů.
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