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 Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
odbor životního prostředí a zemědělství

 
Karel Šulc 
Pohořanská 241 
411 41 Žitenice 
 

Datum: 22. 11. 2017 
JID: 189477/2017/KUUK 
Číslo jednací: 4374/ZPZ/2017//ULK748P 
Vyřizuje/linka: Ing. Tereza Zabloudilová / 159 
E-mail: zabloudilova.t@kr-ustecky.cz 
 

SDĚLENÍ 

k záměru dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění (dále jen „zákon“) 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 
20. 11. 2017 oznámení podlimitního záměru Změna využití území – lokalita „A“ 
oznamovatele Ing. Miloslav Jelínek, Těchobuzice 8, 412 01 Litoměřice.    

Záměrem je změna využití půdy: z orné půdy na sad. Jedná se o výsadbu višní v k.ú. 
Těchobuzice na ploše 8.4 ha. Sad bude oplocen pomocí betonových sloupků a 
pozinkovaného pletiva.  

Umístění: kraj:  Ústecký 
 obec: Ploskovice 
 k. ú.: Těchobuzice 

Z hlediska zákona se jedná o podlimitní záměr k bodu 93 „Restrukturalizace pozemků 
v krajině a záměry využití neobdělávané půdy nebo polopřírodních území k intenzivnímu 

zemědělskému využívání na ploše od stanoveného limitu.“ kategorie II, přílohy č. 1 zákona. 

Limit bodu 93 je stanoven na 10 ha. Záměr se nachází v CHKO České středohoří. 

Po prostudování předložených podkladů, tj. oznámení podlimitního záměru, zpracovaného 
podle přílohy č. 3a zákona, vyjádření orgánu ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, vyjádření Městského úřadu Litoměřice z hlediska 
souladu s územním plánem a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona, 
Krajský úřad Ústeckého kraje, který podle § 20 zákona vykonává státní správu v oblasti 
posuzování vlivů na životní prostředí, jako příslušný úřad podle § 6 odst. 3 zákona 
konstatuje, že záměr vzhledem ke svému charakteru a rozsahu dle § 1 odst. 2 zákona 
nemůže závažně ovlivnit životní prostředí, a proto 

 

nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
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Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených 
orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. 

 

 

 

Ing. Pavel Sedlecký 
vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje 


