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Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího
řízení záměru zařazeného v kategorii I.
Jako příslušný úřad podle § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) zasíláme oznámení záměru
„Stavební úpravy stájí výkrmu prasat Lišany“ zpracované podle přílohy č. 3 zákona a
sdělujeme vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 tohoto
zákona.
Dotčenou obec – obec Lišany jako dotčený územní samosprávní celek, žádáme ve smyslu
§ 16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení na úřední desce a
nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. v místním tisku,
rozhlase apod.) a o tom, kdy a kde je možno do oznámení nahlížet současně
s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu
do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona o zaslání písemného vyrozumění o
dni zveřejnění informace o oznámení na úřední desce, a to ve lhůtě do 7 dnů od
vyvěšení.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu
§ 6, odst. 7 zákona o zaslání vyjádření k oznámení s obsahem a rozsahem podle přílohy
č. 3 zákona, příslušnému úřadu nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o
oznámení. S ohledem na lhůty stanovené pro vydání závěru zjišťovacího řízení dle § 7 odst.
3 zákona, nemusí k vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad přihlížet. Uvedená
vyjádření budou podkladem pro vyhotovení „Závěru zjišťovacího řízení“. Ve vyjádření
uvítáme Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona. V případě nutnosti posouzení
záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na
životní prostředí má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený
důraz. Žádáme, aby ve vyjádření byly formulovány připomínky a požadavky
respektující stupeň přípravy záměru a náležitosti stanovené přílohou č. 3 zákona. Ve
vyjádřeních není nutné upozorňovat oznamovatele na návazná řízení a povinnosti z
nich vyplývající.
Další informace o řízení jsou k dispozici na internetových stránkách agentury CENIA
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK889.
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Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
Datová schránka: t9zbsva

Rozdělovník k č.j.: 2357/ZPZ/2014/ULK889
Oznamovatel:
1) ANIMO Žatec, a.s., Lišany 33, 440 01 Louny

(bez příloh)

Dotčené územní samosprávné celky:
2) Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

příloha: oznámení

3) Obec Lišany, Lišany 34, 440 01 Louny

příloha: oznámení

Dotčené správní úřady:
4) Městský úřad Louny, odbor životního prostředí, Mírové nám. 35, 440 23 Louny
příloha: oznámení
5) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát, Výstupní 1644, 400 07 Ústí
nad Labem
příloha: oznámení
6) Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Lounech, Poděbradova 749, 440
38 Louny
příloha: oznámení
Na vědomí:
8) Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
(bez příloh)
9) Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV, Školní 5335,
430 01 Chomutov
(bez příloh)
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