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V Praze dne: 19. 9. 2014  

Dle rozdělovníku Číslo jednací: 136168/2014/KUSK 

Číslo spisu: SZ_120716/2014/KUSK 

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová, l. 788 

Značka: OŽP/Más  

 

Posuzování vlivů na ŽP dle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – předání 

závěru zjišťovacího řízení dle ust. § 7          

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje, že záměr „Zimoviště 

pro masné krávy - Jizbice“, k. ú. Olešná u Načeradce, byl podroben zjišťovacímu řízení dle  

ust. § 7 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. Na základě oznámení, písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených 

územních samosprávných celků a veřejnosti vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení, 

který Vám v příloze zasíláme.  

Městys Načeradec a Středočeský kraj (jako dotčené územní samosprávné celky) žádá ve 

smyslu ust. § 16 odst. 3 cit. zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce 

a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 

15 dnů. Zároveň žádá v souladu s ust. § 16 odst. 4 cit. zákona o zaslání písemného 

vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce (lze také zaslat e-

mailem nebo faxem). 

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na 

internetových stránkách CENIA - http://www.cenia.cz/eia, pod kódem STC1805.  

 

 

 

 

Příloha: - závěr zjišťovacího řízení 

 

 

 

 

      Ing. Josef  K e ř k a, Ph.D. 

      vedoucí Odboru životního prostředí           

a zemědělství 
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Rozdělovník k č. j.: 136168/2014/KUSK 

 

Dotčené územní samosprávné celky: 

1/ Středočeský kraj,  z d e 

2/ Městys Načeradec, Zámecké náměstí 152, 257 08 Načeradec  

Oznamovatel: 

3/ Farma Olešná s. r. o., Průmyslová 1852, 258 01 Vlašim  

Zpracovatel:  

4/ ing. Radek Přílepek, FARMTEC a. s., Chýnovská 1098, 390 02 Tábor 

Na vědomí: 

5/ Krajský úřad Středočeského kraje, OŽP,  z d e 
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