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Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru
„ Skládka odpadů Hrádek u Pacova, III. etapa skládky „ (2. podání)
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný úřad podle
§ 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „zákona o EIA“) zasílá dotčeným
územním samosprávným celkům v tištěné verzi oznámení uvedeného záměru zpracované podle
přílohy č. 3 k zákonu o EIA.
Z hlediska předmětu posuzování (dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona o EIA) se jedná o změnu
záměru (dále jen záměr) uvedeného v příloze č. 1, kategorii II, bodě 56 zákona o EIA (Zařízení
k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu 2 500 t/rok).
I.
Kraj Vysočina, Město Pacov jako dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 2
zákona o EIA žádáme, aby neprodleně na svých úředních deskách zveřejnily informaci o
oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet na Krajském úřadě Kraje
Vysočina, Městském úřadě Pacov. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Zároveň uvedené dotčené územní samosprávné celky žádáme o neprodlené písemné
vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úředních deskách Krajského úřadu Kraje
Vysočina, Městského úřadu Pacov.
Vzor pro zveřejnění na úřední desce, který lze využít, zasíláme spolu s oznámením.
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Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o EIA o zaslání
vyjádření k oznámení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a
zemědělství, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy došlo k vyvěšení informace o oznámení na
úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina (dle § 16 odst. 2 zákona o EIA). K vyjádřením
zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží (§ 6 odst. 8 zákona o EIA).
Současně dotčené orgány žádáme ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o EIA o zaslání vyjádření
k oznámení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, a to ve
lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy došlo k vyvěšení informace o oznámení na úřední desce
Krajského úřadu Kraje Vysočina (dle § 16 odst. 2 zákona o EIA). Krajský úřad Kraje Vysočina,
odbor životního prostředí a zemědělství dotčené orgány také informuje, že elektronická verze
oznámení
záměru
je
umístěna
na
internetu
v Informačním
systému
EIA
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr (kód záměru VYS1049). K vyjádřením zaslaným po
lhůtě příslušný úřad nepřihlíží (§ 6 odst. 8 zákona o EIA).
II.
Podle § 6 odst. 8 zákona o EIA mohou veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené
územní samosprávné celky zaslat písemné vyjádření k oznámení na Krajský úřad Kraje
Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, Jihlava, a to ve lhůtě do 30 dnů
ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina (dle
§ 16 odst. 2 zákona o EIA).
Ve vyjádřeních (veřejnosti, dotčené veřejnosti, územně samosprávných celků i dotčených
orgánů) žádáme o názor, zda je nutné záměr dále posuzovat dle zákona nebo zda postačí
ošetřit vliv záměru na životní prostředí v následných správních řízeních (např. územní a stavební
řízení).
Současně žádáme, aby ve vyjádřeních byly formulovány připomínky a požadavky respektující
stupeň přípravy záměru a náležitosti stanovené přílohou č. 3 k zákonu o EIA. Ve vyjádřeních
není nutné upozorňovat oznamovatele na návazná řízení a povinnosti z nich vyplývající.
V případě názoru na další posuzování dle zákona o EIA žádáme, aby takové vyjádření
obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být
v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí ve smyslu § 8 zákona o EIA kladen zvýšený
důraz.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží (§ 6 odst. 8 zákona o EIA).
Na internetu Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství zveřejňuje
oznámení na adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr (kód záměru VYS1049).
Příloha: oznámení v tištěné verzi

Mgr. Michal Fryš
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Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky:
1.

Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu - zde

Dodejkou (+ příloha)
2.

Město Pacov, 395 01 PACOV

(+ vzor pro zveřejnění na úřední desce)

Dotčené orgány:
3.

Krajský úřad Kraje Vysočina – zde

Datovou schránkou (bez přílohy)
4.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01
JIHLAVA

5.

Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče, Náměstí Svobody 1,
395 01 PACOV

6.

Česká inspekce životního prostředí, OI Havl. Brod, Bělohradská 3304, 580 01
HAVLÍČKUV BROD

Na vědomí
Datovou schránkou (bez přílohy):
7.

M-envi s.r.o., Na Podmoklí 357, 588 32 BRTNICE U JIHLAVY
(zmocněný zástupce oznamovatele SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01
Pelhřimov)

8.

Městský úřad Pacov, odbor výstavby, Náměstí Svobody 1, 395 01 PACOV

9.

Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 22 PRAHA

Fryš Michal Mgr.
REFO_OŽPZ-OPZE
oddělení ochrany přírodní
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