KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Vaše č. j.:
Ze dne:
Naše č. j.:
ŽP/1644/15
Spis. zn.:
ZN/2235/ŽP/14
Počet listů:
1
Počet příloh:
2
Počet listů příloh:
Vyřizuje:
Tel.:
Fax:
E-mail:

Ing. Jan Beneš
377 195 552
377 195 393
jan.benes@plzensky-kraj.cz

Datum:

23. 2. 2015

dle rozdělovníku

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 vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) – rozeslání a zveřejnění posudku o vlivech záměru
na životní prostředí a současně doplňku dokumentace vlivů na životní
prostředí
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný úřad
dle § 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“), Vám v souladu s § 9
odst. 7 zákona zasílá posudek o vlivech záměru „Farma pro chov nosnic Brod
nad Tichou“ na životní prostředí (dále jen „posudek“), jehož zpracování smluvně
zajistil podle § 9 odst. 1 zákona, a současně v souladu s § 8 odst. 6 zákona doplněk
dokumentace vlivů na životní prostředí (dále jen „doplněk dokumentace“).
Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně
zveřejní informace o posudku a současně doplňku dokumentace a o tom, kdy a kde
je možné do posudku a současně doplňku dokumentace nahlížet, na úředních
deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem
(např. v místním tisku, rozhlase apod.) současně s upozorněním, že každý může
zaslat své písemné vyjádření k posudku a doplňku dokumentace ve lhůtě do 30 dnů
ode dne zveřejnění informace o posudku a současně doplňku dokumentace
na úřední desce Plzeňského kraje. Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 4
zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené
územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou datovou nebo e-mailovou
zprávou (jan.benes(@plzensky-kraj.cz), příp. písemně příslušný úřad o dni
vyvěšení informace o posudku a současně doplňku dokumentace na úřední
desce, a to v co nejkratším možném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady
ve smyslu § 9 odst. 8 zákona o zaslání vyjádření k posudku a současně
doplňku dokumentace nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informace
o posudku a doplňku dokumentace na úřední desce Plzeňského kraje.
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Do posudku a doplňku dokumentace lze také nahlédnout v Informačním systému EIA
na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí
(http://www.cenia.cz/eia), pod kódem záměru PLK1712.
Příloha:  posudek a doplněk dokumentace dle rozdělovníku.

Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení IPPC a EIA

Rozdělovník k č. j.: ŽP/1644/15
Dotčené územní samosprávné celky:
Plzeňský kraj
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Příloha: posudek a doplněk
dokumentace

Obec Brod nad Tichou
Brod nad Tichou 96, 348 15 Planá

Příloha: posudek a doplněk
dokumentace

Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Plzeňského kraje (dotčená oddělení odboru životního prostředí s žádostí o vyjádření)
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Městský úřad Tachov (obec s rozšířenou působností)
Hornická 1695, 347 01 Tachov

Příloha: posudek a doplněk
dokumentace

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje
se sídlem v Plzni, Územní pracoviště Tachov
Pobřežní 140, 347 01 Tachov

Příloha: posudek a doplněk
dokumentace

Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Plzeň
Klatovská 48, 301 22 Plzeň

Příloha: posudek a doplněk
dokumentace

Krajská veterinární správa Státní veterinární
správy pro Plzeňský kraj
Družstevní 13, 301 00 Plzeň

Příloha: posudek a doplněk
dokumentace

Oprávněný zástupce oznamovatele:
Dipl.-Ing. Lenka Červinková
Evropská 33, 350 02 Cheb
Na vědomí:
Ministerstvo životního prostředí
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
Vršovická 65, 100 10 Praha 10

E-mail: posta@plzensky-kraj.cz
www.plzensky-kraj.cz

Tel.: + 420 377 195 111
Fax: + 420 377 195 078

Příloha: posudek a doplněk
dokumentace

IČO: 70890366
DIČ: CZ70890366

PLZEŇSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Vyvěšeno dne: ________
Sňato dne: __________

Na základě § 16 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“)

OZNAMUJE VEŘEJNOSTI
Zveřejnění posudku o vlivech záměru a současně doplňku dokumentace
vlivů na životní prostředí záměru

„Farma pro chov nosnic Brod nad Tichou“
Posudek o vlivech záměru s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 5
k zákonu (Environmental Impact Assessment – EIA) a současně doplněk
dokumentace vlivů na životní prostředí, jsou pro veřejnost k nahlédnutí
na odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje
od 25. 2. 2015 do 12. 3. 2015 ve zveřejněné pracovní době. Zde je taktéž
možné činit si výpisky a opisy.
Zapojení veřejnosti je jednou z nejvýznamnějších zásad systému hodnocení
ve smyslu EIA, proto je na stejném místě možné předat do 27. 3. 2015
písemné vyjádření.
Tato vyjádření budou zohledněna, společně s vyjádřeními dotčených územně
samosprávných celků a dotčených správních úřadů, v dalších fázích procesu
posuzování vlivů na životní prostředí, které provede Krajský úřad Plzeňského
kraje, odbor životního prostředí.0

posudku o vlivech záměru a současně doplňku
dokumentace vlivů na životní prostředí lze také nahlédnout v Informačním
Do textové

části

systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura
životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia), pod kódem záměru PLK1712.

