KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
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„Modernizace farmy dojnic v Troskotovicích“, k. ú. Troskotovice, okres Brno-venkov –
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 27.04.2015 posudek k záměru
„Modernizace farmy dojnic v Troskotovicích“, k. ú. Troskotovice, okres Brno-venkov, zpracovaný
ve smyslu ustanovení § 9 zákona. Oznamovatelem záměru je společnost Zemědělské družstvo
Jiřice u Miroslavi, se sídlem 671 78 Jiřice u Miroslavi 147, IČ: 00142701.
Kapacita záměru:
Podle právní úpravy platné do 31.03.2015 – kategorie 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 právní úpravy platné od 01.04.2015 – kategorie II – záměry vyžadující zjišťovací řízení, bod
1.5 Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek (1
dobytčí jednotka = 500kg živé hmotnosti) (záměry neuvedené v kategorii I).
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. Pavla Žídková, IČ 61611531.
Posudek je k nahlédnutí na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí
u Bc. Hany Daňkové (místnost 412 A) v úředních dnech, v jiných dnech po předchozí telefonické
domluvě.
Dále
je
zveřejněn
v
Informačním
systému
EIA
na
adrese
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM1197 .
Dotčený městys Troskotovice 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
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do něj nahlížet, na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní, doporučujeme ji však
prodloužit o dalších 15 dní. Současně žádáme městys Troskotovice o zaslání písemného
vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce 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 posudku na úřední desce kraje.
Ve vyjádřeních uvádějte naši spisovou značku.

otisk razítka

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

Za správnost vyhotovení: Bc. Hana Daňková

Příloha: posudek (Ing. Pavla Žídková, duben 2015)
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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:
Městys Troskotovice, k rukám starosty, Troskotovice 18, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady včetně přílohy se žádostí o vyjádření k posudku ve
lhůtě do 30 dnů:
Městský úřad Pohořelice, Odbor životního prostředí, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice - DS
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, Palackého třída 174,
612 38 Brno - DS
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno - DS
ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno - DS
Dále obdrží včetně přílohy:
Ing. Jarmila Paciorková, U Statku 301/1, 736 01 Havířov - DS
Zemědělské družstvo Jiřice u Miroslavi, 671 78 Jiřice u Miroslavi 147
Obdrží na vědomí bez přílohy:
MŽP, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10
Praha 10 – Vršovice - DS
MŽP, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno - DS
Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad, Vídeňská 699, 691 23
Pohořelice – DS
Ing Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce - DS

Potvrzení o zveřejnění (provedou městys Troskotovice a Jihomoravský kraj)
Vyvěšeno na úřední desce dne:
razítko a podpis

IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

Fax
541 651 209

E-mail
dankova.hana@krjihomoravsky.cz
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Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

