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Sdělení k záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. 

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen příslušný úřad), v přenesené působnosti podle ust. § 29 
odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako 
místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), obdržel dne 28. 1. 2019 od oznamovatele Reného 
Vyšohlídala, Lichkov 27, 561 68 Lichkov, IČO 74845390, oznámení podlimitního záměru  

„Výstavba stáje s výběhem na p. p. č. 3170 v k. ú. Lichkov“. 

Záměrem je novostavba dvou stájí pro býky (20 dobytčích jednotek) a jalovice (14 DJ) s výběhem 
a krmištěm o zastavěné ploše 718 m2. 

Umístění záměru: kraj Pardubický, katastrální území Lichkov, p. p. č. 3170. 

Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad, dne 11. 12. 2018 pod čj. 
MUKR/13273/2018/OÚPSÚ/JKo sdělil, že záměr je v souladu s územním plánem obce Lichkov. 

Krajský úřad Pardubického kraje, jako příslušný správní orgán podle ust. § 77a odst. 4 
písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve 
stanovisku zn. 58057/2018/OŽPZ/Le ze dne 24. 8. 2018 sdělil podle ust. § 45i odst. 1 téhož 
zákona, že záměr nemůže mít významný vliv na vymezenou ptačí oblast Králický Sněžník ani na 
evropsky významné lokality. 

Podle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona se jedná o záměr, který se nachází ve zvláště chráněném 
území podle zákona o ochraně přírody a krajiny a dosahuje více než 25 % limitní hodnoty uvedené 
v příloze č. 1 k zákonu v kategorii II, v bodě č. 69, se slovním označením „Zařízení k chovu 
hospodářských zvířat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek. (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé 
hmotnosti).“. 

Krajský úřad podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
posoudil, zda a v jakém rozsahu může předložený záměr ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. 
Výše uvedený záměr svým charakterem, umístěním ani charakterem předpokládaných vlivů 
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nedosahuje významného vlivu na obyvatelstvo, veřejné zdraví a životní prostředí. Krajský úřad 
proto v souladu s ustanovením § 6 odst. 3 zákona o posuzování vlivů n a životní prostředí sděluje, 
že  

záměr nebude podléhat zjišťovacímu řízení dle uvedeného zákona. 

Příslušný úřad při svém hodnocení vycházel zejména ze skutečnosti, že záměr nemůže mít 
významný vliv na vymezenou ptačí oblast Králický Sněžník, kde předmětem ochrany je chřástal 
polní (Crex crex). Tento druh hnízdí na vlhčích loukách, pastvinách a ladech. V místě záměru se 
nenalézá žádný vhodný biotop umožňující existenci chřástala polního. Příslušný úřad také přihlédl 
k tomu, že Územní plán obce Lichkov na uvedeném pozemku navrhuje funkční plochu „Plochy 
výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ)“. Hlavním využitím plochy je zemědělská výroba 
a skladování pro zemědělství.  

Příslušný úřad není dotčeným úřadem (orgánem) v navazujících správních řízeních. 

Text tohoto sdělení je zveřejněn na stránkách www.mzp.cz/EIA pod kódem záměru PAK645P. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Martin Vlasák 
 vedoucí odboru 
 v z. Ing. Věra Jiříčková 
 vedoucí oddělení integrované prevence 
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