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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název:

Rekonstrukce farmy Udeřice.

Kapacita (rozsah) záměru: Původní kapacita areálu je 341,24 dobytčích jednotek, kapacita po
rekonstrukci areálu bude 374,1 dobytčích jednotek
Charakter záměru:

Modernizace a zkapacitnění stáje pro chov skotu a stáje pro výkrm
prasat. Oba objekty budou přestaveny na výkrm prasat
s bezstelivovým ustájením na celoroštové podlaze. Kejda bude
vypouštěna do skladovacích jímek uprostřed areálu.

Umístění:

kraj:
obec:
kat. území:

Zahájení:

2012

Dokončení:

2012

Oznamovatel:
IČ:

Zemědělské družstvo Hrotovice, Nám.8. května, 675 55 Hrotovice
00139513

Vysočina
Bačice
Udeřice

tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí obdržel v zákonné lhůtě pro podání
vyjádření k oznámení záměru zpracovaném v rozsahu přílohy č. 3 zákona Ing. Petrem
Pantoflíčkem, Přestavlky u Čerčan č.p. 14, PSČ 25 723 vyjádření těchto subjektů:




Městský úřad Třebíč, OŽP – dopis ze dne 15.2.2011doručený dne 7.3.2011
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Třebíč - dopis ze dne 7.3.2011 doručený
dne 7.3.2011
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod - dopis ze dne
7.3.2011 doručený dne 7.3.2011

Městský úřad Třebíč, OŽP – nepovažuje za nutné záměr dále posuzovat.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Třebíč – se záměrem souhlasí za podmínky, že
směrem k obytné zástavbě bude pečováno o ochrannou zeleň.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod – upozorňuje na
zákonné povinnosti, další posuzování záměru není požadováno.
Vyjádření veřejnosti ani občanských sdružení nebo obecně prospěšné společnosti ve smyslu §
23 odst. 9 zákona nebylo v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí uplatněno.
ZÁVĚR:
Předložený záměr naplňuje dikci § 4, odst.1písm. b) jako významná změna technologie záměru
uvedeného v příloze 1. zákona v kategorii I., bod 1.7 Chov hospodářských zvířat s kapacitou
nad 180 dobytčích jednotek (1dobytčí jednortka = 500 kg živé hmotnosti). Proto bylo Krajským
úřadem kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo
zjištění, zda tento záměr bude posuzován podle zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel příslušný úřad
k závěru, že záměr
Rekonstrukce farmy Udeřice.
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona s tím, že
investorem budou dodrženy veškeré podmínky a připomínky obsažené v zaslaných vyjádřeních
a opatření navržená v části D.IV předloženého oznámení.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná
povolení podle zvláštních předpisů, není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o
správním řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených
správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
Obec Bačice žádáme jako dotčený územně samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 zákona
č. 100/2001 Sb. o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce
a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem,
apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Současně obec Bačice žádáme jako dotčený
územně samosprávný celek o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace na
úřední desce.
otisk razítka
Ing.Lenka Vávrová
úředník odboru životního prostředí
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Rozdělovník:
Na dodejku:
Oznamovatel (včetně kopií vyjádření):
1. Zemědělské družstvo Hrotovice, Nám.8. května, 675 55 Hrotovice
Datovou schránkou:
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Kraj Vysočina, zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde
3. Obec Bačice, Bačice č.p.36, PSČ 675 55

Dotčené správní úřady dle § 6 odst. 4
4. Krajský úřad kraje Vysočina - zde
5. Krajská hyg. stanice kraje Vysočina, Třebíč, Bráfova č.31, 674 01 Třebíč
6. Městský úřad Třebíč, Karlovo nám. 55/č.p.104, 674 01 Třebíč
7. Česká inspekce životního prostředí,OI, Bělohradská 3304, 580 01 H. BROD
8. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
9. Krajská vet. správa pro kraj Vysočina, inspektorát v Třebíči, S. Čecha 1, 674 01 Třebíč

Na vědomí :
10. Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, Karlovo nám. 55/č.p.104, 674 01 Třebíč
11. Městský úřad Hrotovice, odbor výstavby a ŽP, 675 55 Hrotovice
12. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
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