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 datum:  05.02.2014 vyřizuje: Ing. Petr Lázni čka   telefon: 386 720 770 

          
„Stáje chovu skotu Jilem“ - vrácení dokumentace (EI A) k dopln ění a p řepracování  

Krajský úřad - Jihočeský kraj odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen krajský úřad), jako 
příslušný úřad podle § 22 písm. a) 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), zveřejnil dne 2. 1. 2014 dokumentaci záměru „Stáje chovu skotu Jilem“. Oznamovatelem je společnost 
STAGRA spol. s.r.o., Družstevní 498, 378 56 Studená, IČ 45023123. Dokumentaci zpracoval Ing. Josef 
Charouzek, Menhartova 1559, 393 01 Pelhřimov.  

Termín pro vyjádření k dokumentaci byl do 3. 2. 2014. V uvedeném termínu zaslali svá vyjádření 4 dotčené orgány 
(Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, Krajská hygienická stanice 
Jihočeského kraje, Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí, Krajská veterinární správa Státní 
veterinární správy pro Jihočeský kraj.  

Krajský úřad na základě vyjádření dotčených orgánů dle § 8 odst. 5 zákona vrací dokumentaci záměru „Stáje 
chovu skotu Jilem“ k doplnění a přepracování. V dokumentaci je třeba přepracovat návrh ochranného pásma a 
zpracovat hlukovou studii, v níž budou zahrnuty i zdroje stávající hlukové zátěže vně nového areálu a 
předpokládaný stav po uvedení nového záměru do provozu.  

Obec Jilem žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění informace o vrácení dokumentace 
k doplnění a přepracování na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem 
(například v místním tisku, v rozhlase apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme Obec Jilem o 
písemné či elektronické vyrozumění (laznicka@kraj-jihocesky.cz) o dni vyvěšení této informace a o tom, jakým 
dalším způsobem byla informace ještě zveřejněna.  

 
 
 
 
                                                     

Ing. Karel Černý  
vedoucí odboru životního prostředí,   
zemědělství a lesnictví  
 
 
 
 
Obdrží: 

 STAGRA spol. s.r.o., Družstevní 498, 378 56 Studená + došlá vyjád ření 
Ing. Josef Vorel, Černohorská 611, 383 01 Prachatice + došlá vyjád ření  
Ing. Josef Charouzek, Menhartova 1559, 393 01 Pelhřimov  
 

DS Obec Jilem, Jilem 23, 378 53 Jilem (ke zveřejnění na úřední desce nejméně 15 dní) 
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor kancelář ředitele, úsek organizační, U Zimního stadionu 1952/2, České 

Budějovice (ke zveřejnění na úřední desce nejméně 15 dní)  
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