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Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
„Dva svislé vrty 100 m, parc. č. 609, k. ú. Nové Město na Moravě“

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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zasílá
dotčeným územním samosprávným celkům v tištěné verzi oznámení uvedeného záměru
zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu.
Z hlediska předmětu posuzování se jedná o podlimitní záměr (dále jen „záměr“) uvedený
v příloze č. 1 kategorii II, v bodě 14 zákona (Hlubinné geotermální vrty a hloubkové vrty pro
zásobování vodou u vodovodů s hloubkou od stanoveného limitu 200 m), který bude dle § 4
odst. 1 písm. d) zákona podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
I.
Kraj Vysočina a Město Nové Město na Moravě, jako dotčené územní samosprávné celky ve
smyslu § 16 odst. 2 zákona žádáme, aby neprodleně na svých úředních deskách zveřejnily
informaci o oznámení a o tom, kdy a kde je možné u nich do oznámení nahlížet. Doba
zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Zároveň uvedené dotčené územní samosprávné celky žádáme o neprodlené písemné
vyrozumění o dni vyvěšení této informace na jejich úředních deskách. Vzor pro zveřejnění na
úřední desce, který lze využít, zasíláme spolu s oznámením.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 6 odst. 5 zákona 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
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Krajského úřadu Kraje Vysočina (dle § 16 odst. 2 zákona). K vyjádřením zaslaným po lhůtě
příslušný úřad nepřihlíží (§ 6 odst. 6 zákona).
Současně dotčené orgány žádáme ve smyslu § 6 odst. 5 zákona 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). Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí
a zemědělství dotčené orgány dále informuje, že elektronická verze oznámení záměru je
umístěna na internetu v Informačním systému EIA - http://www.cenia.cz/eia (kód záměru
VYS1125). K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží (§ 6 odst. 6 zákona).
II.
Podle § 6 odst. 6 zákona 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).
Ve vyjádřeních (veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených územních 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. Ve vyjádřeních není
nutné upozorňovat oznamovatele na návazná řízení a povinnosti z nich vyplývající.
V případě názoru na další posuzování dle zákona 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 cit. zákona kladen zvýšený důraz.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží (§ 6 odst. 6 zákona).
Na internetu Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství zveřejňuje
oznámení na adrese http://www.cenia.cz/eia (kód záměru VYS1125).
Příloha (pouze dotčené územní samosprávné celky):
- oznámení záměru

Ing. Markéta Čadová
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Rozdělovník

Dotčené územní samosprávné celky:
1. Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu - zde
Dodejkou (+ příloha a vzor pro zveřejnění na úřední desce)
2. Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
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 Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo
náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
6. Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
Havlíčkův Brod
7. Agentura ochrany přírody a krajiny, Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy,
Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou
8. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Třída 1. máje 828/56, 460 01
Liberec 1
Na vědomí:
Datovou schránkou (bez přílohy)
9. Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo
náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě (stavební úřad)
10. Povodí Moravy, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Dodejkou (bez přílohy)
11. Jan Chmelař, Žďárská 47, 592 31 Nové Město na Moravě

Ing. Markéta Čadová
Kraj Vysočina
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