KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Datum:

JMK 52624/2014
S-JMK 19200/2014 OŽP/Sme
Mgr. Mirek Smetana
541652636
05.05.2014

Dle rozdělovníku

„Farma dojnic Podmyče“ v k.ú. Podmyče, okr. Znojmo – zveřejnění posudku k záměru
posuzovanému ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve
znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu
ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 02.05.2014 posudek k
záměru „Farma dojnic Podmyče“ v k.ú. Podmyče, okr. Znojmo, zpracovaný ve smyslu ustanovení
§ 9 zákona.
Oznamovatelem záměru je ZEMOS Lesná, spol. s r.o., sídlem Starý Petřín 53, 671 06 Šafov,
s přiděleným IČ 48530891.
Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii I (záměry vždy podléhající posouzení), bod
1.7 Chov hospodářských zvířat s kapacitou nad 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500
kg živé hmotnosti).
Podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb. jsou předmětem posuzování vlivů na
životní prostředí změny záměrů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I, pokud změna
záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena; tyto
záměry a změny záměrů podléhají posuzování vždy.
Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 9 odst. 7 zákona v příloze
kopii posudku zpracovaného podle přílohy č. 5 zákona dotčeným správním úřadům a dotčeným
územním samosprávným celkům. Zpracovatelem posudku je Ing. Radek Přílepek, Bydlinského 871,
391 01 Sezimovo Ústí; který je autorizovanou osobou ve smyslu zákona.
Elektronická verze posudku je k dispozici také na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/view/
eia100_cr (kód záměru JHM1124).
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Dotčenou obec Podymče žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 a 4 zákona a § 5
prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o posudku a o tom, kdy a kde je možné
do něj nahlížet, na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem.
Doba zveřejnění je nejméně 15 dní, doporučujeme ji však prodloužit o dalších 15 dní. Současně
žádáme obec Podymče o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední
desce a o dalším způsobu zveřejnění Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.
Podle § 9 odst. 8 zákona může každý zaslat své písemné vyjádření k posudku Krajskému
úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění.
Za den zveřejnění se považuje den, kdy došlo k vyvěšení informace o oznámení na úřední desce
kraje. Ve vyjádřeních uvádějte naši spisovou značku.

otisk razítka

Ing. Jiří Hájek, v. r.
pověřen vedením odboru
životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Mgr. Mirek Smetana
Příloha: Posudek (Ing. Radek Přílepek, duben 2014)

IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

Fax
541 651 209

E-mail
smetana.mirek@kr-jihomoravsky.cz
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Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

Rozdělovník:
Obdrží ve 2 vyhotoveních dotčené územní samosprávné celky včetně přílohy se žádostí
o zveřejnění na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem, o
zpřístupnění textu posudku pro veřejnost, o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce a
se žádostí o vyjádření k posudku ve lhůtě do 30 dnů:
Obec Podmyče, k rukám starosty, Podmyče 8, 671 06 Šafov
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno - zde
Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady včetně přílohy se žádostí o vyjádření k posudku ve
lhůtě do 30 dnů:
Městský úřad Znojmo, Odbor životního prostředí, Náměstí Armády 8, 669 22 Znojmo - DS
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj - Inspektorát
Znojmo, U Suchopádu 316/6, 669 04 Znojmo - Přímětice - DS
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje - územní pracoviště Znojmo,
MUDr. J. Jánského 15, 669 02 Znojmo - DS
Česká inspekce životního prostředí OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno - DS
Dále obdrží včetně přílohy:
ZEMOS Lesná, spol. s r.o., Starý Petřín 53, 671 06 Šafov - DS
Obdrží na vědomí bez přílohy:
Úřad městyse Vranov nad Dyjí, Stavební úřad, Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí - DS
Ing. Radek Přílepek, Bydlinského 871, 391 01 Sezimovo Ústí

Potvrzení o zveřejnění (provedou obec Podmyče a Jihomoravský kraj)
Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis
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