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Dle rozdělovníku

Datum: 8. 11. 2012

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 vlivu na
životní prostředí), ve znění pozdějších změn – vrácení dokumentace
Krajský úřad Pardubického kraje, jako úřad příslušný podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivu na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále také „příslušný úřad“ a
„zákon“), Vám sděluje, že podle ust. § 8 odst. 5 zákona vrátil dokumentaci záměru společnosti
MACH DRŮBEŽ a.s., Partyzánská 322, 570 01 Litomyšl, IČ: 25981714, kterou zastupuje na
základě plné moci společnost Ing. Radek Píša, Konečná 2 770, 530 02 Pardubice, IČ: 60137983:
„Farma Janov - haly č. 13 a 14“
k doplnění, resp. přepracování. Záměr je zařazen podle přílohy č. 1 k zákonu do kategorie I, bodu
1.7 „Zařízení k intenzivnímu chovu drůbeže nebo prasat s více než: a) 85 000 místy pro kuřata, 60
000 místy pro slepice; b) 3 000 místy pro jatečná prasata (nad 30 kg) nebo c) 900 místy pro
prasnice“.
Obec Janov a Pardubický kraj (jako dotčené územní samosprávné celky) zveřejní ve smyslu §
16 zákona informaci o vrácení dokumentace k přepracování, resp. doplnění na svých úředních
deskách. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Obec Janov žádáme o písemné vyrozumění o dni
vyvěšení této informace.
Informace o záměru jsou zveřejněny v informačním systému EIA na internetových stránkách
CENIA
(http://www.cenia.cz)
a
na
stránkách
Ministerstva
životního
prostředí
(http://www.mzp.cz/EIA), kód záměru PAK733. Datum vyvěšení informace o dokumentaci na
úřední desce Pardubického kraje je 9. 11. 2016, viz internetové stránky Pardubického kraje
(www.pardubickykraj.cz).
Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru
Ing. Lubomír Felcman
v zastoupení
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