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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 EIA) – informace o konání veřejného projednání záměru „Navýšení
kapacity vepřové porážky v provozovně Maso Jičín s. r. o.“
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
(dále jen krajský úřad), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající
státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám tímto oznamuje, že veřejné
projednání ve smyslu ust. § 17 zákona EIA záměru
„Navýšení kapacity vepřové porážky v provozovně Maso Jičín s. r. o.“
se bude konat
Místo: Valdštejnský zámek, porotní sál, Valdštejnovo nám.1, 506 01 Jičín
Datum: 02.02.2022
Čas:

15:00 hodin

Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Jičín a Královéhradecký kraj, žádáme
ve smyslu ust. § 16 odst. 2 zákona EIA neprodleně o zveřejnění této informace na úředních
deskách. Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 2 zákona EIA nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme
v souladu s § 16 odst. 2 zákona EIA neprodleně o vyrozumění příslušného úřadu o dni
vyvěšení této informace na úřední desce.
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

STRUČNÝ PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ ZÁMĚRU
Krajskému úřadu byla dne 08.12.2021 doručena dokumentace vlivů záměru „Navýšení
kapacity vepřové porážky v provozovně Maso Jičín s. r. o.“ na životní prostředí zpracovaná dle
přílohy č. 4 zákona EIA. Dokumentace byla zveřejněna dne 15.12.2021, a to včetně zveřejnění
informace o dokumentaci na úřední desce krajského úřadu. Dle § 8 odst. 3 zákona EIA se
veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou
vyjádřit k dokumentaci do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci. Lhůta pro vyjádření
k dokumentaci skončila dne 14.01.2022. Krajský úřad zajistil zpracovatele posudku, který
zpracuje posudek na základě dokumentace a vyjádření k ní podaných, se zohledněním závěrů
z veřejného projednání. Jako zpracovatel posudku o hodnocení vlivů záměru na životní
prostředí podle přílohy č. 5 zákona EIA byl vybrán Ing. Petr Pantoflíček (osoba s autorizací
podle § 19 zákona EIA, osvědčení č. j. 1547/197/OPVŽP/95 s posledním prodloužením
autorizace pod č. j. MZP/2021/710/4878). Vzhledem k tomu, že krajský úřad obdržel
k dokumentaci nesouhlasné vyjádření veřejnosti, je krajským úřadem nařízeno veřejné
projednání dle § 17 zákona EIA.
Informace o veřejném projednání bude rovněž zveřejněna v Informačním systému EIA České
informační agentury životního prostředí (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód
záměru HKK1028. Případné dotazy, další informace k záměru a možnost nahlížet
do dokumentace lze také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové, č. dveří N1.906, Ing. Věra Miklasová, mob. 737 999 877.
Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených
orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

z p. Ing. Věra Miklasová
odborná referentka na úseku
posuzování vlivů na životního prostředí
Rozdělovník k č. j. KUKHK–42018/ZP/2021:
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde,
2) Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín.
Dotčené orgány:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
Habrmanova 19, 500 02 Hradec Králové,
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové,
3) Městský úřad Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín,
4) Krajská veterinární správa, Státní veterinární správa pro Královéhradecký kraj, Jana
Černého 370, 503 41 Hradec Králové.
Oznamovatel:
1) Maso Jičín, s.r.o., Konecchlumského 1075, 506 01 Jičín, zastoupená na základě plné moci
společností DP Eco-Consult, s.r.o., V Lukách 446/12, 503 41 Hradec Králové.
Na vědomí:
1) MŽP, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10,
2) MŽP, odbor výkonu státní správy VI, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové,
3) Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín,
4) Ing. Petr Pantoflíček, Přestavlky 14, 257 23 Přestavlky u Čerčan.
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